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Voĉoj de 1’ homaro.
Internacia Malamo.

La internacia malamo estas plej forta ikaj p4ej arda sur la plej mallsupraj 
ŝtupoj de ia 'kulturo. Sed ekzistas ŝtupo, kie ĝi tute malaperas, kie oni situras 
kvazan super la nacioj, kaj ‘kie oni sentas feliĉon kaj suferon de sia najbara 
popolo, kvazaŭ ili estus renkontintaj onin mem.

(Goethe al Eckermann, 14-a de marto 1830; trad. Bennemann.)

Kial vi, virinoj, devas kontraŭbatali ia militon ?

1. Militoj ĉiam okazis, ĉu ili estos eviteblaj iam ajn?
Forbruligon de sorĉistinoj, torturon kaj sklavkomercon ni subigis, ili 
apartenas ali la estinteco. Do ankaŭ la milito estos subigata.

2. Ĉu militoj devas okazi, ĉar konfliktoj ĉesos neniam?
Militoj ĉesos — batalo ĉiam estos. Kiel unu la alian ne plu bastonas, 
kiel iam malamikaj gentoj unuiĝis kaj iposte formis unu popolon (ekz. 
bavaroj kaj prusoj), tiel ankaŭ la popoloj ne plu kontraŭmarŝos por 
mortigi unu la alian. Arbitraciaj tribunaloj senarme decidos konflikt- 
ojn. La internacia arbitracia tribunalo, fondita en 1922 en Hago, jam 
estas grava ŝtupo.

3. Ĉu la popoloj fakte volas militon?
La popoloj ne volas. Estas nur kelkaj personoj, pri la milito inte-
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resiĝantaj, kiuj incitas la popolojn unu kontraŭ la alia sub la masko 
de la patruja defendo kaj helpe de subaĉetita gazetaro.

Ĉu ni ne devas defendi nian patrolandon?
Nuntempe neniel utilas, mortigi kaj morti por nia patrolando, ĉar 
pro la tekniko de la gas- kaj maŝinmilito lando ne plu povas esti 
ŝirmata per homkorpoj. Ni vivu kaj laboru por nia patrujo!

Kion fari, se nia patrujo estas atakata?
La Kellogg-pakto, aprobita kaj subskribita en 1928 de 57 ŝtatoj — 
ankaŭ de Germanujo —, malhonorigas la atakinton. Sekve la atako 
estas kontraŭleĝa kaj — ĉar kontraŭ Ja publika opinio de lamondo — 
ĝi malfaciliĝos pli kaj pli kaj fine devas malaperi tute. Disvastigi ĉi 
tiun komprenon inter la popoloj, estas nia celo. Okaze de miiitde- 
klaraCio la „ligo de nacioj" kaj arbitracia tribunalo devas esti alvok- 
ataj. Tio estas hodiaŭ la granda progreso.

Kiel milito aspektus hodiaŭ?
Estos gasmilito, kiu detruos per venenaj gasoj ĉion, kio spiras, ĉion, 
kio kreskas kaj vivas, tutajn urbojn dum malmultaj minutoj.

7. Ĉu ekzistas gaskontraŭilo?
Ne — neniu gasmasko povas ŝirmi vin kontraŭ gasoj, kiuj varmeg- 
igas Ja aeron ĝis 3000 Celsius-gradoj. Ne ekzistas ŝirmilo kontraŭ ĉi 
tiuj gasoj, jam de longe eltrovitaj kaj aplikataj.

8. Kiu profitas per milito?
Ĉiuj a rmilfab fikantoj kaj produktantoj de venengasoj. Ankaŭ la aer- 
ŝirmado ebligas bonan negocon. La sama fabrikanto, kiu fabrikas 
venengason, ankaŭ liveras gasmaskojn, kaj ja ne nur al la enlando 
sed ankaŭ al la eksterlando. La paca industrio de ĉiuj landoj estas 
ŝanĝebla en militindustrio!! dum 24 horoj.

9. Kiu malprofitas per milito?
Ciuj popoloj. — Estos nek venkintoj nek venkitoj. — Ciuj estas eks- 
termataj; viroj, virinoj kaj infanoj. 37 milionojn da homoj (mortfal- 
intoj, mortintoj per revolucio kaj blokado) englutis Ja lasta milito. La 
objektoj detruitaj per 'la mondmilito egalvaloras ia salajron por unu 
miliono da laboristoj, kiuj havus laboron kaj panon dum 3000 jaroj, 
posemajne 44 horojn. La sekvojn de perdoj ni sentas hodiaŭ. Pro 
tio ni havas hodiaŭ en la mondo 22 milionojn da senlaboruloj, mult- 
ajn milionojn da malsataj infanoj, junularon sen laboro, sen espero.

10. Kion ni povas fari, por ke tio ne ripetiĝu?
Kontraŭstari la militon, unuigante nin kun la virinoj de la aliaj po- 
poloj, subteni ĉiun agon por la senarmigo. Patrine influi niajn ge- 
filojn. For fla legendon pri la malamiko kaj la tradicia malamiko! — 
For la brutan perforton! Estimu la homon de ĉiu klaso, indulgu la 
alian rason, komprenu Ja homojn de la alia nacio, sankta estu la 
homa vivo!

En Francujo nia ligo nombris post tri jaroj pii ol 60 000 virinojn kaj kreskas 
tiutage. En Germanujo mi staras post ses monatoj en Ja komenco de nia 
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laboro kun pli ol 6000 virinoj. Ni varbas en ĉiuj landoj. Aliĝu — fortigu 
nian potencon! La virinoj esrtas la duono de Ja homaro. — Kie nia ligo estos 
potenca, ne plu estos milito.

(Laŭ flugfolio de Ja «Tutmonda Pacligo de la patrinoj <kaj 
edukistinoj" tradukis la geinstruista grupo Freiberg-Sa.)

Du verkoj de Eugen VViisler same gravaj Kiel du Kongresoj.
De D-ro Kurt Riedel, Dresden.

Ŝajnas, ke la epoko de fla ĝeneralaj kongresoj de asocifunkciuioj kaj ama- 
toroj en Esperantujo estas pasinta, kaj ekas la epoko de Esperanto en fak- 
rondoj. Tie la skribata Esperanto okupos la unuan lokon, ila parolata Esper- 
anto la duan. Nia 'legantaro atentu la du verkegojn de D-ro inĝ. Eugen 
Wŭster. Unue: Internationale Sprachnormung iu der Technik (Internacia 
teknika lingvonormigo) besonders in der Etektrotechnik (precipe en la eiek- 
trotekniko), die nationale Sprachnormung und ihre Veraldgemeinerung (la 
nacia -lingvonormigo kaj ĝia ĝeneraligo). Eldonajo subtenita de «Akademie 
des Bauwesens" (Akademio de la konstrufako). Berlin 1931. VDI (Verein 
deutscher Ingenieure = asocio de germanaj inĝenieroj)-Verlag, G. m. b. H., 
XV lkaj 431 pĝ. kaj 4 tabuloj, 'tolle bind. RM 18.—. Kontribuis la duonon de la 
preskostoj la «Akademie des Bauwesens“. La presekipo estas senmakula.

Pri la ĝeneralaj preferoj de fla verko skribas -la recenzinto en Ja gazeto 
de la «Deutsclher Sprachverein" (Muttersprache 1932, 131 ff.) jene: La aŭtoro 
verkis kun admirindaj zorgemo kaj vastrigardo, kun senfina diligento. Li 
atentis laŭeble komplete fla multegajn fontojn de ĉiuj gravaj lingvoregionoj
kaj ĉiujn eldirojn je tekniko lastaj jardekoj. Tion montras jam
la indekso def ontoj, tion montras fla detalega tabelo de enhavo, tion montras 
ĉiu paĝo de Ja 'libro. Ankaŭ estas tre precizaj ĉiuj notoj eĉ la plej etaj, tio
estas sammezure laŭdinda, same la laŭcela uzado de malegalaj prestipoj kaj
mallongigoj, la simbola signado de rilatoj intervortaj kaj interpropoziciaj.

Ni esperantistoj ŝategu tiun verkegon, ĉar ĝi entenas la plej serioze sci- 
encan traktadon germanlingvan pri Esperanto, kaj ĉar -la aŭtoro proponas 
Esperanton kiel la pflej taŭgan ilon por internacia teknika lingvonormigo, kaj
ĉar multaj eksterlandaj helpantoj esperantigis por li partojn de koncernaj eil- 
donaĵoj, kaj ĉar la libro finiĝas per Esperanta resumo.

La enhavo estas partigita (laŭ la decimalsistemo (kiel la redakta programo 
— por kelkaj 'legantoj mistera — de IPR, do 1 anstataŭas A, 2 = B, 3 = C, 
li anstataŭas Al, 12 = AII, 21 = B I, 22 = BII. lli anstataŭas Ala, 
112 = A I b, 211 = Bla, 2211 anstataŭas Bila l ktp.).

Jen kelkaj citaĵoj el Ja Esperanta resumo pri la ok ĉefpartoj:
1. Neceso de ekonomieca lingvokonsidero en la tekniko, precipe la inter- 

nacia lingvonormigo: «Tekniko estas ekonomia (racia) apliko de la natur- 
leĝoj. Same kiel fla desegnaĵo kaj Ja signoj ankaŭ la lingvo estas grava in- 
strumento de 1’ inĝeniero. Ankaŭ por tiu instrumento li devas uzi la mezur- 
ilon «ekonomieco" (racieco) . . . Utiligante Ia spertojn, faritajn ĉe la nacia
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•terknika lingvonormigo, esploro estu farata, ĉu kaj kiel la internacia teknika 
lingvonormigo povas esti disvolvata pli multe.44

2. Nacia disvastiĝo kaj graveco de nacilingvoj: „La aŭtoro donas sinop- 
tikon pri la 1 500 lingvoj de >1*  tero. Por la elektrotekniko plej gravaj estas 
la lingvoj angla, germana, franca, plue la rusa, itala kaj hispana, kaj fine la 
lingvaj bezonoj de la japanoj/4

3. Transversa profilo de diversaj nacilingvoj: „La lingva konsisto 
de la naciaj lingvoj estas ekkonebla per diserigo de la esprimoj (»forma 
analizo«) kaj per sekvanta esploro pri ilia ekonomieco.

Forma analizo: Nur malmultaj naciaj esprimoj estas vortelementoj kun 
origina signifo. La plej multaj esprimoj estiĝas per tio, ke elementaj son- 
formoj ricevas novan signifon iel devenantan de la origina signifo („mal- 
proprigo de 1’ signifo44) aŭ ke kombinajoj de pluraj sonformoj ricevas iun 
signifon, kiun ankaŭ kondiĉas la origina signifo de la apartaj eroj de la kom- 
binaĵo („vortokombinado“). La origina signifo de partoprenantaj sonformoj 
ambaŭfoje estu nomata la „ideoformo“, ĝi povas en la „porcela lingvaĵo44 esti 
konsiderata kiel la vera portanto de 1’ signifo. La aŭtoro detale montras, ke 
la ideoformoj estiĝas en la okcidentanaj lingvoj laŭ principe la samaj leĝoj 
kaj ke malgraŭ la malsameco de la sonformo ili tre ofte koincidas.

En kio konsistas la ekonomieco de lingvo („lingva boneco44)? La du 
fundamentaj postuloj pri la lingva boneco estas precizo kaj oportuno. Kiam 
ili konfliktas inter si, laŭ la „principo de la laŭvola precizo44 devas esti eble, 
pokaze elekti la plej ekonomian solvon inter la du polusoj. La -ĉefa kaŭzo por 
la neoportuno (malfacilo) de la naciaj lingvoj estas, ke iliaj derivellementoj 
ne estas unusencaj kaj unuformaj („nereguleco44). La precizo grave suferas, 
kiam diversaj membroj de samlingvanaro komprenas 1a samajn esprimojn 
malsame aŭ noimas la samajn ideojn malsame („malunueco“).

4. Laŭlonga profilo tra diversaj nacilingvoj (lingva evolucio kaj ĝia regu!-, 
ado). „La lingva evolucio de la naciaj lingvoj estintatempe ankaŭ 
en la tekniko ne estis regulata. Natura selekto decidis inter individuaj nom- 
proponoj. Tio rezultigis mujltajn okazojn de malunueco. Krome tiu maniero 
de lingva evolucio estas malekonomia, ĉar la sama laboro de nomado estas 
farata ripetfoje. Tial depost la milito la teknika lingvaĵo estas normigata en 
preskaŭ ĉiuj industriaj landoj, kaj tio sukcese. La lingvonormoj de 29 lingvo- 
teritorioj estas priparolataj.44

5. Nacia signaro: „La signoj estas parte derivitaj de terminoj („ima;l- 
longigaĵoj44), parte nedependaj de la lingvo. La naciaj mallongigaĵoj posedas 
grandan memoreblon. El la signoj, nedependaj de la lingvo, nur la bildaj 
(»grafikaj«) havas grandan memoreblon.44

La internacia teknika lingvonormigo posedas 3 gradojn: interna lingva 
kunordado, uzo de izolitaj signoj kaj terminoj, enkonduko de kompleta 
helpa lingvo. Ciu grado havas 3 subgradojn.

6. Internacie kunorditaj esprimoj naciaj: „La unua grado estas la i n - 
terna lingva kunordado, t. e. paraleligo de naciaj esprimoj.44 La 
Internacia Elektroteknika Komisiono (IEC) aplikas tiun metodon. „La 3 
subgradoj de la interna lingva kunordado estas 1. reciproka delimado de k’ 
naciaj signifoj, 2. reciproka egaligo de la signifoj kaj fine 3. reciproka egaligo 
de Ja ideoformoj. La dua kaj precipe Ja tria grado de la interna kunordado 
multege faciligas la internacian interŝanĝon de ideoj.44
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7. Izolitaj internaciaj terminoj (kaj signoj):-----------„La 3 subgradoj de
Ia lingvonormigo per internaciaj terminoj estas: latinaj vortoj ('kiel en bo- 
taniko kaj zoologio), modernlingvaj fremdvortoj kaj 'latinistaj fremdvortoj. 
Sed la nacia teknika -lingvonormigo de la plej multaj landoj konscie rifuzas 
fremdajn vortojn, kaj speciale decide modernlingvajn fremdvortojn/'

8. „La tria kaj plej perfekta grado de la internacia lingvonormigo es-tus 
la enkonduko de kompleta helpa lingvo. Ekzistas tri seriozaj kandi- 
datoj: latina lingvo, angla lingvo kaj Esperanto. La latino por teknikaj celoj 
ne povas konkuri kun la du aliaj lingvoj, ĉar ĝi kunigus la ĉefan malbonaĵon 
de la angla lingvo (malfacilo, pro mankantaj unusenceco kaj unuformeco de 
la derivelementoj) kun la ĉefa malbonaĵo de la lingvoj artefaritaj (salto en la 
evolucio).

Eĉ se unu -lingvo internacia (la angla aŭ Esperanto) estus enkondukata, 
la scienca inĝeniero ankoraŭ dum multaj jardekoj devus esti kapabla, legi 
tekstojn en la ĉefaj naciaj lingvoj: en la angla, -la germana kaj lla franca. Por 
akiri tiun kapablon, la 'lernanto bezonas nur proksimume trionon de la lern- 
laboro necesa por lerni flue paro-li. Tial estas pli ekonomie por la tutaĵo de 
la homoj (kaj kompreneble des pli por la neanglaj -popoloj), krom la 3 lego- 
lingvoj lerni ankoraŭ parodi Esperanton ol lerni unu -el la legolingvoj (la 
anglan) ĝis plena posedo. Ciu jarklaso de la lernejanoj tiel ŝparus -ĉirkaŭ 
50% de la lernlaboro necesa por ila helpa lingvo. Se ankaŭ ĉiuj hodiaŭ viv- 
antaj plenkreskintaj personoj lernus -kompreni Esperanton almenaŭ per la 
orelo, tiu elspezo de laboro estus kompensita jam post 10 jaroj, sole per ia 
ŝparo de lernejana lernlaboro.

Esperanton postulas ne nur la ekonomieco, sed samgrade -la justeco. Se la 
angla lingvo estos elektata kiel internacia helplingvo, la ceteraj popoloj kui- 
ture defalos en la staton de angla kolonio.

Esperanto taŭgas por -teknikaj celoj minimume sanie multe kiel la angla 
lingvo. Oi kontentigas en alta grado Ia postulojn de lingva boneco. La 
internacia teknika lingvonormigo estas pii facile realigebla per la helpo de 
Esperanto, ĉar ĝi es-tas pli plastika oii la naciaj lingvoj kaj ankoraŭ ne tiom 
finstampita. La normigitaj Esperantaj esprimoj laŭ japana propono povus 
esti uzataj sammaniere kiel la latinaj nomoj de bestoj kaj plantoj."

Guste konstatas la recenzinto en la gazeto „Muttersprache“: „La funda- 
tuento de la ampleksa kaj antaŭ ĉio signifoplena traktado estas la pure pri- 
lingva parto, en kiu la teknikulo (speciale elektroteknikisto) montras sin pres- 
kaŭ nur ĉe -la elekto de la plejmulto de 1’ ekzemploj; cetere oni povus opinii, 
ke skribis la verkon — filologo."

La du ĉapitroj, plej gravaj por ni esperantistoj, estas Ja tria kaj la oka, 
la du plej ampleksaj. En la tria la aŭtoro pritraktas klasifikon de nocioj (kon- 
ceptoj) kaj vortoj, vortgrupojn, vortkombinadon, vortderivadon, fleksion, 
mal-proprigon de E signifo, sonformon kaj ĝian senperan signifon, .lingvan 
bonecon. Parton de tiuj problemoj la -leganto renkontos ankaŭ en la grand- 
ega Enciklopedia Vortaro Esperanta—Gerrnana" de Eugen Wŭster (vidu 
sube). La oka ĉapitro enhavas la tiom valorajn traktaĵojn pri latino kaj angla 
lingvo kiel tutmondaj lingvoj kaj la ĉizitan skizon pri Esperanto, krome cie- 
talan kritikon pri Voiapŭk, Ido, Occidental, Latino sine flexione, Novia!. En 
la sagaca espGoro pri Esperanto la aŭtoro aplikas la teorion de lingva kon- 
s.isto, kiun li prezentis en Ja tria ĉapitro.



Detalajojn el tiu gravega verko ni diskutos ofte en IPR. Ĉiu loka grupo 
de esperantistoj havigu al si tiun valoran libron! La saman deziron mi es- 
primas por la dua verkego de Eugen Wŭster:

Enciklopedia Vortaro Esperanta — Germana. Kun spe- 
ciala elmontro de la Zamenhofa lingvuzo. Provo sur la vojo al la inter- 
nacia sinteza vortaro de Esperanto. Eldonita laŭ komisio de la Esperanto- 
Instituto por la Germana Respubliko. Eldonejo: Ferdinand Hirt u. Sofon en 
Leipzig. Ois 1932 aperis 'la Enkonduko kaj la Vortaro de a ĝis korno (en 
kvar partoj), entute 23 ka-j 576 pĝ., prezo po parto 15 RM. La unua parto 
aperis jam en 1923.

Kiel dediĉon oni povas legi la vortojn: Rezonanta pentremo de Rene de 
Saussure, la Analizanto, vivonaska intuicio de Anton Grabowski, la Sintez-* , r

anto, scienca diligento de Grosjean-Maupin, ila Konservanto, ke en akordo 
Hi gvidu nin!44

La Antaŭparolo kaj la Enkonduko estas skribitaj germanlingve kaj Es- 
perante. La verkego estas kvazaŭ efektivigo de intenco de Zamenhof, kiu 
mallongan tempon antaŭ sia morto decidiĝis, mem verki grandan germanan 
vortaron de Esperanto kiel antaŭlaboron por ampleksa internacia vortaro, 
al kiu li skizis jam 1911 sian planon. Aludon al la praideo por la verko supre 
recenzita ni ekkonas el Ja jena frazo el Ja antaŭparolo: „Eble nia laboraĵo 
ankaŭ helpos tiun aŭ akan eksenti, kiaj sugestoj por la 'lingvistiko, logiko kaj 
psikologio ĝermas en la sino de Esperanto (la internacia interkomparo de 
ideoj). Povas esti, ke iu tia foje venos kaj ekvivigos la dormantaĵon.44

La enkondukanta parto „Esperantologiaj Principoj44 enhavas jenajn ĉa- 
pitrojn: Gusto kaj boneco de esprimo, Centripeta kaj centrifuga lingvo-evo- 
lucio, La lingvekonomia vortara principo, Principoj de transskribo. Pri la no- 
moj de bestoj kaj plantoj. Por solvado de la problemo pri „gusto kaj boneco 
de esprimo44 esploris Eugen Wŭster la faktorojn de boneco44 kaj dividis iiin 
jenmaniere:

L Boneco sen konsidero de la lingvuzo (sistema boneco),
11. sen konsidero de Ha ceteraj lingvoj (sistema boneco de funkcio),

111. sen konsidero de la ceteraj partoj de la sama lingvo (absoluta 
boneco).

112. unueco inter 'la partoj de la lingvo (struktura unueco, unuformeco, 
sintezeco, analogieco).

12. unueco kun la fontolingvo (internacieco).

2. Unueco inter da partoj della lingvanaro (unueco de la lingvuzo, konvenci- 
eco).
21. inter la samtempaj partoj (loka unueco de la lingvuzo).
22. inter la sinsekvaj partoj (tempa unueco de la lingvuzo, kontinueco). 
Kelkfoje estas praktike, tiujn grupojn jene kunigi alimaniere:

111 lkaj 12: Boneco sen konsidero de la lingva unueco.
112 kaj 2: Lingva unueco.

En sia nova verko Eugen Wŭster grupigas la faktorojn de boneco44 jen- 
maniere:
1. Boneco sen konsidero de la lingvuzo (sistema boneco),
2. Unueco — loka kaj tempa — inter la partoj de la lingvanaro,
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3. Unueco internacia. (Vidu: Internationale Sprachnonnung in der Technik,
S. 87.)
Cirkonstancojn favorajn aŭ malfavorajn por la lingva unueco oni nomis 

«centripetaj44 resp. «centrifugaj44.
Ekzemplo por la gruipo lli de 8a faktoroj estas la postulo pri maksimuma 

mallongo de la vortelementoj; ekzemplo por la grupo 112 estas la postulo pri 
analogia transskribo ... La postulo 12 estas apartaĵo de la internacia 
lingvo.44

La aŭtoro diras: «Inter »(ĝusteco« kaj »boneco« estas principa diferenco. 
*Boneeo« estas kvalito de «la lingvero aŭ de la lingva interres-pondigo sende- 
penda de tio, kiu estas priresponda pri ĝi. (Senpera) gusto kontraŭe estas 
eksplicite agokvalito de la momenta uzanto de 1’ 'lingvo.44 Plej ofte pri gusto 
aŭ malĝuste tute ne povas esti decidata, ĉar mankas la instanco, kiu estas 
prezentata per la lingvuzo de «bonaj aŭtoroj44. Do, gusto de esprimo de- 
pendas de faktoroj en la grupo 2, ĉar ĝi signifas unuecon kun la lingvuzo., 

Tial la Enciklopedia Vortaro unualoke estas ‘kritika vortaro de ia iingv- 
uzo, precipe de la Zamenhof-a» «Ofte oni ion trovos nekritikan, kio mal- 
multe plaĉas al ni persone; ofte ankaŭ oni bedaŭros la foreston de io, kio 
devus eniri la lingvon. Grandmezuraj bonigoj en tio nek povas nek devas 
esti la afero de unuopulo. Nur per internacia konvencio ili estas eblaj.44

AntaŭparOle la aŭtoro skribas, ke li ne konsideris tiom grava la kompiet- 
econ de ĉiuj esprimoj foje uzitaj kiom la fikson de la signifoj, la sinonimikon 
kaj la frazeologion. Al mi la demando sin trudas, ĉu Esperanto devu posedi 
frazeologion. Ekzistu en helpa lingvo diferenco inter terminoj kaj retorikaj 
figuroj! Erazeologio estas kolekto kaj instruo je retorikaj figuroj, konstantaj 
en ila lingvuzo. Cu Esperanto, estante helpa lingvo, bezonas konstantajn 
retorikajn figurojn? Frazeologiaj esprimoj koncernas ĉefe ĉiamajn kunligojn 
inter verbo kaj vortojn, respondantajn je demandoj kion, kiun aŭ kiel, kiam, 
kie, kien. Nacia lingvouzo konsistas plejparte en tiaj ĉiamaj kunligoj. Pro 
tiaj parolaĵoj la traduko en fremdan nacilingvon ja estas tiom malfacila, kaj 
pro foresto de tiaj ĉiam-kunligoj tla traduko en Esperanton estas la pli ĝusta, 
kiu estas la pli klara kaj simpla sen respekto je la lingvuzo, kompreneble nur 
kaze de retorika figuro, ne kaze de terminoj.

La lingvo>pedaĜOĜia valoro de Esperanto.

Laŭ propono de «Esperanto-Unuiĝo de Danaj Esperantistoj44 ila subskrib- 
into intencas fari sciencan studon pri tiu temo 'kaj tial deziras kolekti mate- 
rialon. Instruistoj, kiuj bonvolos sciigi siajn spertojn tiurilate (ekz. faciligo 
per Esp. en la lernado de alliaj lingvoj) aŭ kiuj alimaniere povas faciligi la 
laboron (atentigi pri -literaturo, kiu koncernas la temon) estas petataj, 
skribi al

Paul Neergaard, ilie. hort., Kastdlsvej 21, Kopenhago O.
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Nomigado de diversgradaj lernejoj, instruistoj, lernantoj.

En la lasta numero de „Bulteno de Internacia Scienca Asocio Esp.-ista“ 
mi havis la okazon per artilkolo tuŝi i. a. la demandon pri nomigado de di- 
versgradaj lernejoj ktp. Ĉar tiu temo supozinde interesos al la legantoj de 
IPR mi faras ia ĉi-subajn malmultajn rimarkojn, kiuj eble povos fari bazon 
por diskutado.

Ekzistas ofte iom da konfuzo koncerne al la Esperanto-formoj pri divers- 
gradaj lernejoj kaj ties lernantoj kaj instruistoj. Estas diferenco inter franca 
„p r o f e s s e u r“, germana „P r o f e s s o r“ kaj skandinava „P r o f e s - 
sor* ’. Dum kolegio en unu lando estas altlernejo, ĝi en alia lando ri- 
cevas da signifon de mezlernejo ktp. Sed ĉu ni devas blinde traduki naciajn 
vortojn esperanten — ĉu ne pli bone, ke fakanoj fiksu la internaciajn formojn 
kaj signifojn de tiaj esprimoj per diskutado? Al la sekvantaj tabelo kaj 
klarigaj notoj mi petas al la legantoj, ke ili faru rimarkojn kaj aldonojn.

Lernejo Ano instruanto Estro Diplomito

malsupera, elementa lernanto instruisto 
ĉefinstruisto lernejestro —

mezgrada, 
duagrada

kolegio kolegiano, 
lernanto ĉe k.

k-a profesoro 
k-a lektoro kolegiestro diplomito de k.

liceo, gimnazio liceano, 
gimnaziano

gimn. 1 
licea

prof. 
lekt.

liceestro 
gimn.-estro abituriento

supera, 
altlernejo

kolegio studento ĉe k.
lektoro 
docento 
profesoro

ĉe k. rektoro licencito aŭ 
licenciato

akademio studento ĉe a.
lektoro i 
docento ĉe a. 
profesoro J

rektoro licencito aŭ 
licenciato

universitato studento ĉe u.
lektoro 1 
docento }ĉeu. 
profesoro )

rektoro
licenc.- 
magistro 
doktoro

konservatorio studento ĉe k.
lektoro 
docento 
profesoro

ĉe k. rektoro diplomito de k.

Lektoro. Certe estus pli bone, se oni povus trovi pli konvenan formon 
ol lektoro en 'ĝia signifo de gimnazia ĉefinstruisto, precipe pro tio, ke univer- 
sitata profesoro estas kvazaŭ ĉefinstruisto ĉe universitato, dum lektoro 
ĉe universitato havas plli malaltan rangon. Cu iu el la legantoj helpos per 
propono?

Popola altlernejo: daurigaj kursoj por studantoj kun scio de ĝene- 
rala mezlernejo.

Popollernejo : fundamenta lernejo.
Preparlernejo: elementa lernejo 4- aŭ 5-klasa, kiu -preparas por 

la mezgrada lernejo.
Progimnazio: mezlernejo, kiu preparas por gimnazio.
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Realgimnazio aŭ reallernejo en la signifo de „duagrada 
lernejo malali grava ol 'liceo aŭ gimnazio" eble estus preferinda al kole- 
g i o, por kiu oni povus rezervi la signifon de altlernejo.

Studento k.a. Ekzistas diferenco inter studanto (tiu, kiu simple stu- 
das), studento .(studento ĉe altflernejo), kaj abituriento (diplomito el liceo, gim- 
nazio). Abituriento ne ĉiam estas studento kaj renverse.

Teknikumo: teknika altlernejo.
Cu esprimoj kiel 1-agrada, 2-agrada kaj 3-agrada pri lernejoj estas bonaj 

— almenaŭ nefakanoj povas dubi pri tio, ĉu ekz. 1-agrada estas elementa 
lemejo aŭ supera. — Mi proponas, ke oni konsekvence evitu tiujn esprimojn, 
ĉar ni posedas pli klarajn: elementa, meza, supera.

Cu liceo kaj gimnazio havas tute la saman signifon? (laŭ Kabe 
kaj Plena Vortaro jes). Kiu respondos? Paul Neergaard, Kopenhago.

Kongreso por inianetedukado 1932.
1.—5. de Ok 1. 1932 en la magistrata domo de Berlin-Schoneberg.

%

l-a  Tago:
Antautagmeze: Malfermo kaj

..Celkonscia lerneja reformo". Paroladoj:
1. Homar- kaj infanet-mizeroj. Prof. Pani 
Oestreich, .Berlin. 2. La problemoj de 'a 
pedagogio en la nuna tempo. Stud.-kons. 
Martin Weise, Dresden.

• Posttagmeze: Individualpsikolo- 
gio. Paroladoj: 1. Psikologio kaj edukado 
de suĉinfano kaj infaneto. Ruth Kŭnkel, 
Berlin. 2. Ekzercado (Training)- kaf 
medio kiel fundamentaj faktoroj de la 
karaktero: Martin Sperber, Berlin. 3. In« 
dividualpsikologio en la lernludejo: Trude 
Weigel, Mŭnchen. 4. Edukendaj eduk- 
istoj: Dr. Fritz Kŭnkel, Berlin.

2-a  Tago: Germana Frobelasocio.
Antautagmeze: Paroladoj pri in- 

fanetedukado: 1. Idearo de Frobel pri 
infanetedukado kaj la moderna lernludejo 
de Frobel laŭ la nuna infanet- kaj klerig- 
psikologio: Dr. Martha Muchow, Ham- 
burg. 2. La vivmedio de i’ infaneto en 
la lernludejo: Dr. Lina Mayer-Kulen- 
kampff, Berlin.

Posttagmeze: Paroladoj: 1. Por- 
profesia klerigo: Dr. Hanna Bocckers, 
Berlin. 2. Porpatrina klerigo: Luise Lam- 
pert, Stuttgart.

3-a  Tago: Vizitadoj kaj gvidadoj:
Vespera: Publika manifestado: „La 

rutan homecon por ĉiu infaneto".

4-a  Tago:
Antaŭtagmeze : Asocio Montes- 

sori-pedagogio en Germanujo. Parol- 
adoj: 1. La plenkreskulo rilate al la in- 
fano. 2. La infano en sia medio. 3. La 
produktivaj fortoj de la infano. (Parol- 
pntoj konatigotaj.) Sinjorino Dr. Maria 
Montessori verŝajne mem partoprenos 'a 
kongreson.

Posttagmeze : Germana Montes- 
sori-asocio. Paroladoj: 1. La psikologia 
fundamenta problemo de la infaneto kaj 
la pedagogiaj solvoprovoj: Prof. Kurt 
Lewin, Berlin. 2. Sperto de la spontanea 
aktiveco de la infanoj en la praktiko de 
la infanejo. Prof. Dr. Karl Gerhards, 
Aachen. 3. La Montessori-infanejo kiel 
organa fundamento de la Montessori- 
lernejo: Dr. Kate Stern, Breslau.

5. Tago:
Antaŭtagmeze: Psikanalizo: Pa- 

roladoj: L La psikanaliza psikologio de 
la infaneto: Dr. Siegfried Bernfeld, Ber- 
lin. 2. La edukado de la infaneto laŭ 
psikanaliza vidpunkto: Anna Freud, Wien.
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Posttagmeze: ..Celkonscia lcrn- 
ejreformo'*.  Paroladoj: 1. Infaneta eduk- 
ado kiel celkonscia lernejreformo: Dr. 
Otto Tacke, Stettin. 2. Edukado kiel kul- 
turpolitiko: Dr. Fritz Heliing, Schwelm. 
Fiparolado: Paul Oestreich.

Kunvokas: Asocio de celkonsciaj lern- 
ejreformuloj. Ni petas ĉiujn unuopulojn, 
registarojn, asociojn, instituciojn kaj 
edukejojn interesigantajn pri la reformo 

de la iiifanetedukado, ne okupi per 
propraj aranĝoj la tagojn de la 1.—5. de 
Okt. 1932, komuniki la fakton kaj la pro- 
grainon de la kongreso al siaj rondoj kaj 
iam hodiaŭ sin mem decidi kaj prepari 
por la delego de la kongreso.F

Generalajn alskribojn pri la kongreso 
bonvolu adresi al Prof. Paul Oestreich, 
Berlin-Friedenau, Menzelstrassc 1.

Esperanto Kai lernejoj.
Prilaborita de Albreoht Naumann, GroBenhain Sa. (Germ.).

La 31-a /konferenco de Laborkoinisiono 
por TAGE je 2-a de aprilo akceptis mian 
proponon, regule raporti en IPR ipri la 
sukcesoj rilate al Esperanto-instruo en 
Ia diversaj lernejoj. La rubriko ..Espcr- 
anto kaj lernejoj* 4 nun montru al ni la ia- 
boron de la unuopaj kolegoj. Samtempe 
tiaj sciigoj multe helpos al la aliaj ko- 
legoj en ilia varbado. Plej urĝe petataj 
estas ĉiuj, tuj sciigi al mi siajn sukces- 
ojn. Necesege ankaŭ estas, ke mi povu 
publikigi Ja diversajn oficialajn dekrct- 
ojn pri permesoj de Esp.-instruo en lern- 
ejoj. Kaj la instruistaj rondoj eluzu tiajn 
dekretojn por sia regiono aŭ lando.

Vidu ekzemple la deziresprimon de 
Lyon’a urbkonsilantaro! Kiel ĝi povus 
havi sukceson, se ĝi aperis en iu ĝene- 
rala Esp.-gazeto kaj nun kuŝas kaŝe en 
ĝi! La diversaj landaj organizaĵoj instiu- 
istaj nepre devas eluzi tiun proponon! Cu 
vi eble pensas, ke ni atingos celon sen 
nia proipra energia laboro? Tute ne! 
Atentu ankaŭ la alian proponon de Dort- 
recht kaj la du oficialajn dekretojn en 
Bulgarujo kaj Italujo (Venezia)! Ili estas 
gravegaj helpiloj por nia laboro, se ni 
scias uzi ilin. Kaj ni devas eluzi ilin, se 
ni volas progresigi la evoluon de nia afe- 
ro. Alie ni havos post 50 aŭ 100 iaroj ila 
saman situacion!

Hodiaŭ mi prezentas al la legantaro la 
sciigojn, kiujn mi ĉerpis el la Esp.-gazet- 

aro de la nuna jaro. En la venontaj kaje- 
roj tiu rubriko certe estos multe ipli mal- 
ampleksa, sed zorgu, ke iom post iom ĝi 
estu kompleta kaj ĉiam aktuala. Tiam vi 
ankaŭ povos elĉerpi la materialon por 
via nacia gazeto, por montri la sukcesojn 
de Esperanto. Mi esperas, ke mi ne vokas 
en landon sendian! Sendu materialon al 
pormetia supera instruisto A.» Naumann, 
Joh.-Allee 12, GroBenhain Sa. (Germ.).

I. Eŭropo.
1. Britujo.

Oxford. Je la fino de 1931 fandiĝis 
•Esperantista Biologista Rondo perletera 
en kolegio de la universitato. Interesuloj 
skribu al la fondinto: S-ro R. M. Morris/ 
Owen, Balliol College, ()xford. v

2. Bulgarujo.
Sofia. La malfavora dekreto de eks- 

ministro Majdenov estas nuligata per 
jena cirkulero n-ro 42462 de 21.12. 31:

„Mi nuligas ia punktojn 1, 2 kaj 4 
de cirk. n-ro 9607 (10.4.28) koncerne 
la malpermeson de Esperanto en la 
mezlernejoj.

La ministerio de publika instruado 
rajtigis per speciala letero n-ro 6448 
de 8.3.32 s-ron Krestanov, fari antaŭ 
la gelernantoj de ĉiuj mezlernejoj en 
la tuta lando paroladojn pri „Esper- 
anto kiel faktoro de klerigo**  kun de- ' 
monstracioj kaj bildoj. Gi ankaŭ reko- 
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mendas la paroladojn al la atento uu 
la gimnaziaj direktoroj.

Kuraĝigite de la sukcesoj de la deviga 
instruado de Esperanto, D-ro Gavrijski, 
dir. de la komerca gimnazio „Minerva“, 
enkondukis Esperanton ankaŭ en ĉiujn 
klasojn de fa vesperaj kursoj. Instruas 
s-ro Krestanov.

Varna. En la knaba gimnazio fond- 
iĝis 29.1.32 societo „ Vekiĝo" kun 180 
membroj. Matematik-instruisto M. Kvar- 
tirnikov faris profunde sciencan prelegon 
pri „la signifo de Esperanto (kaj ĝia est- 
onteco". Simila societo fondigis ankaŭ 
en la knabina gimnazio.

3. Ceĥoslovakujo.

U h. H r a d i ŝ t e. 14. 2. enkonduka 
parolado pri la 23-a Esp.-kongreso en 
Krakovo antaŭ instruista unuiĝo „Ko- 
mensky“. Poste Ce-inetoda provleciono. 
14 geinstruistoj partoprenas kurson. 
Gvidas instr. Dalia Bartoŝik. Bone efikas, 
ke en la nova instruplano por burĝaj 
lernejoj estas inter fremdlingvoj libere 
elekteblaj ankaŭ Esperanto.

4. Danujo.
K o p e n h a g e n. La speciala delegito 

de ICK, Ĝenevo, reg.-kons. Steiner, 
Wien, vizitis 17.3. la Blindu! instituton? 
kie oni komencis instrui Esperanton 
ekster la plano laŭ peto de kelkaj knab- 
inoj.

5. Estonujo.
Tartu (D o r p a t). 24. 2. alvenis K. 

Tunon el Svedujo kaj faras nun kursojn 
en universitato kun 15 personoj, en ves- 
pera gimnazio kun 60 personoj, ankaŭ en 
aliaj lernejoj.

6. Francujo.
Boulogne s. M. Kurso en katolika 

instituto S-ta Jozefo.
L y o n. La urbkonsilantoj kunigitaj 

sub la prezido de E. Herriot akceptis 
unuanime kaj voĉdonis la jenan dezir- 
esprimon proponitan de Clavel:

..Konsiderante, ke la tasko do repac- 
iĝado kaj alproksimiĝado de 1’ popo-loj 
ne sukcesos tiom longe, ke tiuj po- 
poloi uzos nur sian nacian lingvon, la 

urbkonsilantaro de Lyon esprimas la 
deziron, ke estu deviga en la lernejoj 
de fa tuta mondo, ĉu ŝtataj, ĉu priva- 
taj, la instruado de la internacia Es- 
peranto."

Roanne. En la liceo de knabinoj 
stariĝis Esp.-grupo.

Toulouse. La Komerca Cambro 
permesis nedevigan Esp.-instruadon en 
la Supera Komerca Lernejo. Instruas in- 
struisto Baurnel.

7. Germanujo.
Frankfurt a. M. 6.3. .la popolalt- 

lernejo montris la banajn rezultojn, kiujn 
ĝi atingis en 18 lecionoj. Multaj *aŭtori-  
tatuloj kaj Esp.-fakuloj ĉeestis. Sam- 
tempe okazis oficiala ekzameno pri ka- 
p ableco.

G r o B e n ii a i n S a. Pli ol 40 infanoj 
en la popollernejo estas instruataj de s-ro 
instr. E. KrauBe 'kaj s-ino instruistino Ch. 
KrauBe. Tio estas daŭrigo de la komenca 
kurso de s-ino Morariu el Oerebro.

Koln. 19.3. provleciono de instr. A. 
Fehr kun klaso de instr. Simons en po- 
pollernejo de Koln-Kalk. Ceestis krom 
gepatroj kaj samideanoj ankaŭ reprezent- 
antoj de ..Kolnische Zeitung“, ..Mŭlheimer 
Zeitung" kaj ..Heroldo de Esperanto".

Rade b e rg S a. Infana kurso de 
s-ino Morariu estas daŭrigata kun 60 
partoprenantoj.

R a de b e u 1 - O b e r 1 6 B n i t z i. Sa. 
Post la 'kurso de s-ino Morariu lernas an- 
koraŭ 18 infanoj ĉe lernejestro Schiertz.

8. Italujo.
Brescia. En la Reĝa Instituto „Ma- 

gistrale" du kursoj, unu en Reĝa Teknika 
lnstituto.

Gradi sco dlsonzo (Prov. de Gori- 
zia). Kurso ĉe la profesia lernejo G. B. 
Maccari.

P o r d e n o n e (Prov. de Udine). Kur- 
soj ĉe Reĝa Liceo, Reĝa Teknika Insti- 
tuto kaj Episkopa Seminario. Pastro 
Biancfiitii, LK, faris sukcesan paroladon 
pri Esperanto.

Torino. Kurson en Reĝa Teknika
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lnstituto gvidas univ. prof. D-ro G. Ca- 
nuto.

Venezia. Prof. Umberto Renda, di- 
rektoro de la ŝtataj lernejoj de la Ve- 
necia regiono, disdonis al la direktoroj 
de Ja lernejoj en la urbo Venezia cirku- 
leron, en kiu li rekomendas la parto- 
prenon al kursoj de Esperanto instruota 
pere de la estraro de la Venecia Esp.-ista 
Grupo. En la cirkulero Prof. Renda el- 
montras la meritojn de Esperanto por ĉia 
kulturo rememorante ĝiajn lastajn eluzojn 
por radiofonio, komercaj foiroj, turismo 
ktp.

Sekve oni nun komencis gvidi kursojn 
en jen^j Veneciaj ŝtataj lernejoj: du reĝaj 
Klasikaj Liceoj, la Reĝa Scienca Liceo 
kaj la Reĝa Instituto Magistrale. Gein- 
struistoj estas f-ino prof. C. Minio, s-roj 
prof. Guzzetta kaj prof. Copeta.

9. Latvujo.
Riga. Rcg.-kons^ Stciner, Wien, faris 

prelegojn kun filmo, lumbildoj pri Aŭstr- 
ujo kun prezento de gramofondiskoj kun 

‘ aŭstra muziko en tri lernejoj.

10. Litovujo.
Kau n as (Kiowno). La rektoro de 

la jezuita gimnazio permesis enkonduki 
Esperanton en la jezuitajn lernejojn litov- 
ajn eke de lernjaro 1932.

11. Nederlando.
D o r t r e c h t. Antaŭ nelonge en la 

komunumkonsilantara kunveno memhro 
faris duonhoran paroladon, favoran al Es- 
peranto. Fine fi prezentis jenan propon- 
on, sutbsignitan ankaŭ de du aliaj mem- 
broj:

La konsilantaro petas la kolegion 
de urbestraro kaj skabenoj, fari es- 
ploron, kiagrade kaj en kiujn lern- 
ejojn en Dortrecht la instruado de 
Esperanto estos enkondukebla; al 
la konsilantaro raporti pri la rezul- 
to kaj ev. aldoni al ila raporto pro- 

‘ popojn.
La konsilantaro sen voĉdono alprenis ia 

proponon.
Nymegen. La urbestraro ĉiujare

subvencias kurson por 11—15-jaraj ge- 
lernantoj. La kursestro, instr. J. R4Pe-,., 
ters, scipovas veki intereson pri inter- 
nacia korespondado 'kun la tutmonda jun- 
ularo. Nun jam estas starigitaj div. kur- 
soj en lernejoj.

12. Norvegujo.
Elverum. 12.2. finiĝis Ce-kurso kun 

35 partoprenintoj en la geinstruista se- 
minario, aranĝita de ĉefinstruisto Gjone, 
•kiu mem lernis nian lingvon nur en ĉi 
tiu kurso. La kurso estis bonsukcesa.

K r i st i a n s u n d. Konsulo Alf Chris- 
tensen faris paroladon antaŭ komercista 
asocio kaj nun gvidas kurson en 'komerca 
gimnazio.

Larvik. Kurson por popoMernejanoj 
gvidas D-ro Fischer.

13. Polujo.
B y d g o s z c z (Bro rri b e r g). Es- 

peranto estas instruata -en ses lernejoj.

14. Rumanujo.
C o n s t a n z a. 3. 3. fondiĝis sub la 

gvidado de prof. Gn. Carp la societo „Es- 
perantista kaj Stenografia Asocio de la 
lernantoj de la Liceo Mircea del Batran“. 
kies celo estas la disvastigo de Esper- 
anto kaj stenografio inter la liceanoj. La 
10.3. komenciĝis kursoj de Esperanto kaj 
stenografio sub s-ro Aurei C. Boia.

15. Sudslavujo.
Z a g r e b (Agra m). Tre vigla laboro 

de ‘la ,,Studenta Esperantista Klubo11 * * 14. 
22. 3. finiĝis du kursoj. Nova kurso kun 
18 partoprenantoj komenciĝis de Kuniĉ, 
stŭd. jur. 1.4. kurson por progresintoj 
kun 25 partoprenantoj gvidas stud. jur. 
Lapenna.

16. Svedujo.
Molni y ek e. 13. 3. lunibild,parolado 

de Jean Forge en popola altlernejo.
Segi ora. 17.3. ‘la sama afero.
U1 r i oe h am n . 2. 3. lumbildparolado 

de Jean Forge en aŭlo de reallernejo. La 
rektoro kaj multaj geinstruistoj ekinte- 
resiĝis pri Esperanto, precipe pri la Ce- 
metodo.
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17. U. S. S. R.
K i e v. En tri klasojn de Ukraina 

Lingvistika Instituto oni enkondukis in- 
struon de Esperanto. Fondigis rondeto 
-de 15 studantoj.

Kozlov. Ce selekcia instituto rond- 
eto kun 18 studantoj.

T i f 1 i s. Ce fabrika lernejo Esp.-rondo 
kun 50 personoj, inter ili 12 rusoj, 5 gc- 
orgianoi, 20 armenoj, la ceteraj aliaj kaŭ- 
■kazanoj.

Balaŝov. Ce Ivanov-instituto vigla 
Esp.-rondo kun 60 personoj.

Vocĥovstroj. Deviga instruo en 
■mezlernejo, superaj klasoj, 300 lernantoj.
II. Afriko.

1. Egiptujo.
F a y o u m. Nova kurso funkcias ĉe la 

knabina lernejo kopta dum tri tagoj en la 
semajno. Gvidas Tadros Migalli, del. de 
UEA, prez. de loka grupo.

2. Madagaskaro.
Mana kara. Ci tie propagandas pro- 

testanta instruisto Gervais.
III. Ameriko.

1. Kanado.
Hamilton (Ontario). En la univer- 

sitato kurso kun 10 studentoj. Gvidanto 
estas univ. stud. Norman Mc. Nairn.

23-a Brila Esp.-Kongrcso 
1932.

Aranĝoj montris zorgon kaj multe da 
laboro flanke de lokaj komitatanoj, kaj ila 
energia sekretariino, f-ino Kay, kune kun 
■evidentaj deziroj por ĝuebligi viziton, de 
la Soutihport-a konsilantaro kaj aliaj.

Ni forte bedaŭris la malsanecon, kiu 
tenis s-rojn Warden 'kaj Page (de Edin- 
burgh) for de la pentekosta kongreso.

Af erkun venoj, koncerto kaj balo pasis 
agrable kaj sukcesplene. Oni donis rnult- 
ajn utilajn informojn pri la movado brite 
'kaj alilande. La ekonomia krizo ĉie mal- 
heflpas, sed estis plaĉe ke la B. E*  A. fi- 
nance pli forte staras ol ŝajnis eble antaŭ 
ses monatoj. '

La instruista kunveno bone estis orga- 

nizita de komitato, kies sekretariino f-ino» 
Nixon (Bournville) ĵus akceptis la britan, 
agentecon de TAGE, pro la bedaŭrinda 
malsaneco kaj rezigno de f-ino Morton..

Apenaŭ okdek geinstruistoj ĉeestis, ri- 
prezentante multajn regionojn de Granda 
Britujo, kaj ’la procedo estis pli ol ordi- 
nare vigla.

Anstataŭ prezidanta parolado, Prof. 
Collinson taŭge 'kaj lerte prezentis la pa- 
rolantojn. La ĉefaj eroj estis paroladoj 
pri spertoj en Esp.-instruado

1. ĉe duagrada lernejo (Secondarv 
Giris’ School. Bishop Auckland). Post 
kelkaj jaroj de ne tre vigla instruado,, 
f-ino Edwards sukcesis, ke ŝi organizu 
kaj vivigu la instruadon. Ŝi nun donas 
kvin duonhorajn lecionojn posemajne.

2. Ce unuagrada lernejo, f-ino Hogg 
(Ellesmere Port) mirinde sukcesis. Ŝi 
aranĝis trijarajn kursojn, unuajare bazitaj 
sur Ce-metodoj, duajare laŭ „Step by 
Step” (Butler), triajare korespondado, 
multdiversa legado, kaj ia ajn ero kiu 
realigos la lingvon. Pruvas intereson, ke 
kelkaj el ŝiaj lernintoj grupiĝis propra- 
vole por daŭrigi la lernadon de Esp.

Oni legis leterojn de kolegoj, kiuj ne 
povis ĉeesti la kunvenon; kaj aliaj ra- 
k on tis spertojn kun skoltoj, inspektoroj, 
regionaj edukaj komitatoj, kaj kolegoj in- 
diferentaj aŭ kontraŭstaranta).

Mi propagandis TAGE, kaj ankaŭ pa- 
rolis pri la neceseco, ke ni laboru pro la 
enkonduko de Esp. en la instruistajn se.- 
minarioin. Geo. W. Roome.

Raporto cl Jugoslavio.
Pri la fakkunsido de la geinstruistoj 

okaze de la 5-a Esip.-kongrcso en Slav. 
Brod, la 16-an de majo:

Laŭ la cirkonstancoj ĝeneralaj kaj kon- 
sidcrante, ke la libertempo ankoraŭ ne 
komenciĝis, nia fakkunsido estis relative 
bone vizitita. Menciinde estas, ke ĝi estas 
unua en nia lando.

Malferman paroladon faris s-ino Olga 
UJirich el Brod, salutante la gastojn kaj 



parolante ĝenerale pri la taskoj de Ja ge- 
instruistaro rilate nian movadon. Krom 
ŝi parolis: S-ino Viktorino Lichten- 
wallner el Maribor, malnova esperantist- 
ino, elmontrante sian sperton pri la 
,,testoj“. Poste parolis maljuna kolego 
s-ano Izidor Riznar el Gjelokovec kaj ko- 
merclernejestro s-ro Rade Peleŝ el 
Tuzla. Ciuj forte akcentis la gravecon 
de la TAGE-organizo kaj promesis labori 
en la senco, ke ĉiu kolego scipovanta Es- 
pe ran t on, nepre aliĝu al ĝi.

S-ino Ullrich disdonis al rnultaj kon- 
gresanoj la varbmaterialon kiun la iparto- 
prenintoj disvastigos tra la tuta lando, 
ĉar la 'kongreson vizitis vere gesamide- 
anoj el ĉiuj partoj de nia ŝtato.

Rimarkinde estas, ike Ja fakkunsidon vi- 
zitis ankaŭ neesperantistoj-instruistoj kaj 
espereble oni akiros 'kelkajn novajn 
mondlingvanoj!).

Rezulte oni povas paroli pri la kon- 
fentiga sukceso.

La unua postkongresa tasko estas hav- 
igi adresojn de ĉiuj Esp.-instruistoj en 
Jugoslavio. Mi jam havas 40, 'kiujn rni 
forsendos al s-ro Prvanoviĉ.

Olga Ullrich, instruistino.

Internacia 
Somera Esperanto-kurso 

por Geinstruistoj.
En la somerferio okazos en Silkeborg 

8-taga internacia Esperanto-kurso por 
geinstruistoj. Gi estos gvidata de la ger- 
mana Ce-metoda instruisto AJO, kiu dum 
pli ol unu jaro senĉese en Danlando 
gvidis treege multe da kursoj kun granda 
sukceso. Dank’ al lia eksterordinara pro- 
p a gan diab oro 'kaj instrutalento aperis en 
ĉiuj 'lokoj, kie li laboris, novaj grupoj aŭ 
la antaŭaj grupoj 4—5-oble pligrandiĝis. 
Prave oni povas diri, ke per li Danlando 
vekiĝis rilate al Esperanto.

La kurso daŭros 8 tagojn kun 6 horoj 
da instruado ĉiutage. Gi okazos en la 
junula 'lernejo „Kornmod“, en kiu ĉiuj 

partoprenantoj ankaŭ povos loĝi kaj 
manĝi. La instruado kostos 10,— Kr. (8,60 
gmk.), loĝado kaj manĝado kune 20,— 
Kr. (17,20 gmk. laŭ nuna kurzo).

Silkeborg (15 000 lot.) situas en la koro 
de Jutlando. Gi estas belega urbo kuŝ- 
anta inter plej ĉarmaj vastaj fagarbaroj 
kaj multaj trankvilaj lagoj. Sur la lagoj 
estas somere vigla «iptrafiko al la plej 
belaj kaj vidindaj lokoj kaj insuloj, -. a. 
al la plej alta monto en Danlando „Him- 
melbjerget“ (ĉielmonto). Resume: Silke- 
borg kaj ĝia ĉirkaŭejo estas unu el la plej 
belaj lokoj en Danlando kaj granda atrak- 
cio por turistoj.

La kurso estos por komencantoj, kiuj 
neniam lernis Esperanton, kaj tute inter- 
nacia. Esperanto estas instruata per Es- 
peranto. Pro tio ĉiu ajn povas partopreni, 
tute egale de kiu nacio. Krome parto- 
prenos nur geinstruistoj, fakaj gekolegoj, 
kaj en ia vesperoj estos okazo por pri- 
paroli pedagogiajn kaj aliajn interesajn 
temojn.

Estimataj esperantistaj gekolegoj! ln- 
stigu viajn ne-esperantistajn kolegojn al 
partopreno. Pli ĉarman lokon por sia 
somerrestado kaj pli bonan aplikon de 8 
tagoj el sia ferio oni ne povas trovi. Kro- 
me profitu la nunan malaltan danan mon- 
kurzon!

Kompreneble ĉeestos interpretantoj por 
la ĉefaj lingvoj.

Estimataj esperantistaj gekolegoj! Se 
vi mem deziras lerni la Ce-mctodan Es- 
peranto-instruadon aŭ ekscii, kiamaniere 
aranĝi plej bonan Esp.-propagandon, par- 
toprenu la kurson! S-ro AJO scias la sc- 
kreton. Li jam faris grandajn miraklojn 
en nia lando.

Se vi deziras specialajn informojn pri 
la kurso, skribu al mi. (Respondkupono.)

Ĉar ni aperigis artikolojn pri la kurso 
en multaj danaj, svedaj kaj norvegaj in- 
struistgazetoj kaj en diversaj Esperanto- 
gazetoj, ni atendas grandan nombron da 
partoprenontoj, pro kio ni petas baldaŭan 
aliĝon.

L. Priis, instruisto,
Frodesvej 21, Aabyhoj, Danlando.
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x Recenzoj.
Esperanto-instruado.

Inter la verkoj por la Esp.-instruado, 
recenzitaj ĉi tie, certe elstaras laŭ taŭg- 
eco tiuj por pliperfektigo. Pritraktinda 
estas la demando, kiel estu aranĝataj tiaj 
helpiloj: ĉu en formo de libro aŭ de ga- 
zeto, ĉu laŭ sistema gramatiko aŭ nura 
ekzercado per legado. Tiu problemo 
estas ekkonita kiel gravega precipe de- 
post la kursoj elementaj de Andreo Cseh.

Tial nur estas ĝojiga fakto, ke la Cseh- 
Instituto nun preparas sistemon por daŭr- 
iga kurso, kies unu grava punkto estas la 
jena gazeto, aperinta la unuan fojon en 
januaro 1932: .<

La Praktiko, redaktas kaj eldonas 
Internacia Cseh-Instituto de Esperanto, 
Oostduinlaan 32, den Haag, Nederlando. 
Aperas monate. Abonprezo por unu jaro: 
1 dolaro*  Formato 24,5X31, paĝoj 16. La 
gazeto instruas kaj amuzas laŭ la Cseh- 
principo „per amuzo al la cerbo**.  Oni 
devas konfesi, ke serena kaj forta kaj 
sistema laboro kaŝiĝas malantaŭ la roz- 
kolora, agrabla materialo de tiu nova 
verko de 1’ entuziasmoplena pedagogo. 
Vere simplan stilon kaj sisteman pri- 
traktadon garantias lia norno. Surskriboj 
de la ĉefaj partoj (laŭ la ĝisnunaj nu- 
meroj) .pruvu la riĉan kaj taŭgan enhavon 
de la gazeto: B i 1 d o t a b u 1 o (el Thora 
Goldschmidt, Bildotabuloj) peras vorttre- 
zoron, Faru la kontrolon pritrak- 
tas gramatikon (ĝis nun la participojn, la 
sufiksojn -ig, -iĝ, la prepoziciojn por, pro, 
per, pri) nur en Esperanto, klarigante la 
sencon de lagramatikaĵo, postulante konu 
pletigon de teksto parte malplena kaj 
donante solvojn en la sekvonta numero, 
Momenton! donas malgrandajn ra- 
kontojn pri grandaj homoj, L a mondo 
ridas, Bildoj el 1 a E s p. - m o v- 
a d o, Panoramo enhavas kuriozaĵojn 
el tutmondo, La n'ova literaturo 
estas verkita de novaj esperantistoj kaj 
tial tute simpla kaj per tio kuraĝiga lcg- 
ajo, Konkursoj kun premioj, La 
mondo estas interesa, krome: 

respondoj de la redakcio, oftaj eraroj, ko- 
respondo-angulo. Ciu daŭriga kurso, ĉiu 
grupo aŭ rondo havas per tiu gazeto re- 
komendindan, ĉar aktualan helpilon por 
sia 'laboro. Neniam estos malfacilaĵoj pro 
manko de taŭga materio!

Sed same rekomendindaj estas ankaŭ 
la sekvantaj tri verketoj:

Dr. Leopold Dreher, Supera kurso 
de Esperanto, 2-a eldono, 1932, Kra- 
kow, Starowislna-strato 37. 66 paĝoj,
prezo sv. fr. 1,25.

Tiu libreto enhavas 10 lecionojn, ĉiu 
leciono legaĵon, gramatikajn pritraktojn 
kaj taskojn por hejma aŭ kursa laboro 
(demandaron, rakontadon, lingvan task- 
on). Nur unu regulon gramatikan la aŭto- 
ro volas prezenti, nome: „En Esperanto 
estas korekta, kio estas klara.“ Tiun pro- 
meson li bone plenumas. La legaĵoj vere 
estas interesaj, enestas ankaŭ artikoletoj 
pri Zamenhof, -kreo de Esperanto kaj pri 
originala literaturo en Esperanto. Ciferoj 
anoncas tujajn klarigojn por la koinpren- 
eblo. ŝatindaj estas ekz. rimarkoj pri 
transitiveco aŭ netransitiveco de verboj. 
El la gramatiko estas pritraktataj jenaj 
problemoj: participoj, atributa kaĵ predi- 
kata adjektivoj, kunmetitaj formoj, re- 
fleksivaj pronomoj, afiksoj, infinitiva 
formo, prepozicioj tempaj. Krome oni 
trovas analizon de versaĵo, kielon de ko- 
merca letero, la principon de sufiĉo kaj 
neceso, kaj ne mankas aludoj pri stilaj' 
nuancoj. La kunmetitaj forinoj ne ekzakte 
estas klarigataj per surskriboj „komenc- 
ota ago: t e ni p posteco**  (= formoj 
kun -onta, -ota), k. s. Fli logika estas la 
klara diferencigo inter tempo (estinta, 
estanta, estonta), kiun indikas la help- 
verbo, kaj ago (finita, okazanta, ko- 
mencota), kiun indikas la participo. La 
klarigo pri la uzado de si en la frazo 
(p. 22): Karlo ne lasis sin bati de Paŭlo 
(— ke Paŭlo batu Karlon) kontraŭas la 
donitan regulon (necesa rilato al la pro- 
pozicia subjekto. La formo „alportontas“ 
(p. 31) certe estas preseraro.

De la sama aŭtoro (en la sama eldon- 
ejo):
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Dr. Leopold Dreher, Anekdotaro, 
studo .per rido kun lingvaj klarigoj kaj 
vorttradukoj franca, angla, germana, 
pola, por pli funda ekkono de Esperanto. 
64 paĝoj, prezo 1 sv. fk.

Sur la marĝenoj troviĝas klarigoj al la 
legaĵo (aŭ pri radiko, aŭ kunmetaĵoj, 
gramatikaĵoj, vortnuancoj). Pripensinda 
restas la fakto, -ke precipe ŝercoj kaj 
anekdotoj sufiĉe internaciaj estas disvast- 
igataj jam per naciaj gazetoj, do oni tro 
ofte legas ion jam konatan. Sed ĉiam ja 
restas la tasko, doni al kursgvidantoj mo- 
delajn prilaboraĵojn de tiaj anekdotoj, 
kaj tiun taskon sukcese solvis la aŭtoro.

Similan celon, doni «taŭgajn legaĵojn 
por kursoj ĉe progresintaj lernantoj aŭ 
studrondoj44, havas:

Unua Legolibro, eldonita de Sen- 
nacieca Asocio Tutmonda, 23, Rue Boyer, 
Paris XX; 103 paĝoj, prezo ne indikita.

Kolekto da legaĵoj por klaskonsciaj la- 
boristoj. Dividita en ses partoj: Anek- 
dotoj. Pensigaj rakontetoj, Paĝoj de 1’ 
rido, La lingvo kaj ĝia vivo (kun reko- 
mendinda regularo parte por ĉia esper- 
antisto), Priskriboj, La scienco kaj la In- 
struo (kun serenaj artikoletoj el reli- 
gio, botaniko, astronomio, edukado, naci- 
ismo). Ciuj geografiaj nomoj estas skrib- 
itaj laŭ Esperanta ortografio: tio postulas 
klarigojn. La artikolo pri la koro de 1’ 
plantoj enhavas germanecajn parolturn- 
ojn: «ĝis en la plej malproksimaj folietoj44 
kaj «ĉu 'la nutraĵo estas utila aŭ male44, 
(p. 91). Preseraroj pĝ. 94: pli supera al, 
>pĝ. 95 eferema anstataŭ efemera. Ri- 
markindaj estas notoj pri nuancoj, ekz. 
pasi, paŝi, diferencigo inter germano kaj 
german iano. Vere laŭdinda estas la alta 
nivelo de la kolekto, kiu prezentas ne nur 
ion ĉiutagan, sed incitas al propra pri- 
laboro de certaj kulturkampoj en esper- 
antista rondo.

Gajaj vesperoj, verkis kaj kom- 
pilis C. Walter. Paĝoj 80, prezo 1 germ. 
markon. Aĉetebla ĉe C. Walter, Hohen- 
zollernstr. 11. Berlin W 10 (Germanujo).
Poŝta ĉeko Berlin 857 66.

La verketo provas utiligi ĝenerale la 
sintenon en la Ce-kursoj, tial ĝiaj du 
celoj: amuzi la esperantistaron kaj fari 
la grupvesperojn tiom gajaj 'kaj amuzaj, 
ke la grupanoj vizitu la grupvesperojn 
kun vera plezuro. Do la 'libreto enhavas 
spritaĵojn, anekdotojn, tri rakontetojn, 
nombro-mirindaĵojn, preserarojn, ludojn 
en kunvenejo kaj en libera aero kaj 
regulojn kaj konsilojn por grupgvidantoj. 
Certe la kolekto helpos «origi per ĝojo44 
la grupajn ekzercadojn kaj vesperojn. Cin 
lerta grupgvidanto ja povas kompletigi 
la libreton per novaĵoj kaj per tio helpi 
al nova bona formo de kunvenoj ĝene- 
rale, ne nur al amuziga ekzercado.

La verketoj por elementaj kursoj en 
Esperanto pruvas, ke la ĉefaĵo de kurso 
ne estu la lernolibroj, ke ili ankaŭ nur 
estu helpiloj:

(i v. n i n g s b o k tili e I e rrt e n t a r- 
kurs i Esperanto. (Ekzercada li- 
bro por elementa kurso en Esperanto). 
Ellab. de Sam Jansson. Eid. Societo Es- 
peranto, Stockholm, Svedujo, 1931. Paĝoj 
30, prezo sv. kr. 0,50.

t

La libreto kompletigas la sukcesplenan 
kurson perkorespondan de Sveda Esper- 
anto-Federacio. Krome ĝi estas uzata je 
la radiolecionoj Esperantaj.

Tekstoparto al la g r a m o f o- 
na kurso en Esperanto, eldonita 
de Eid. Soe. Esperanto, Stockholm, Sved- 
ujo. Paĝoj 19, prezo sv. kr. 0,60. La 
kurso konsistas el tri diskoj, kiuj kostas 
kune 12 kr. (por afranko en Eŭropo al- 
donu 3 sv. kr., ekster Eŭropo 5 sv. kr.), 
enhavas sur la unua disko modelan el- 
parolon, parte kun instruado por svedoj, 
sur la dua ekzemplojn el la Fundamento 
kaj sur la tria du dialogojn (nur en Es- 
peranto), la unua estas dialogo en la va- 
gonaro, la dua konversacio inter esper- 
antisto kaj skeptikulo, (kiu ankaŭ parolas 
Esperante!).

La simpla Esperanto, de Dr. 
Szilagyi Ferenc, eid. Literatura Mondo, 
1931, Budapest IX. Mester-utca 53, V. 7. 
Paĝoj 40, prezo ne indikita.
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Tiu «elementa lernolibro por hungaroj 
laŭ tusa aranĝo estas helpilo en kurso, 
'kiu celte devas esti simila al Cseh-kurso, 
minimume al tre lerta, flua kunlaboro in- 
•ter lernantoj kaj gvidanto. Nacia (hun- 
gara) lingvo olfte estas uzata. Simplaj 
bildoj klarigas vortojn, rilatojn, diferen- 
ojn. Ptibonigindaj ŝajnas esti ia bildoj sur 
paĝoj 8, 20, 29. Tre bona estas la simpla 
historieto en la kvara leciono (La para- 
dizo), tre rekomendinda estas inter aliaj 
jena aro da vortoj: miaŭas — bojas 
— parolas — silentas: Sed komprenebla 
kaj pedagogia estas tia evoluo nur per 
traviva, buŝa, paroliga metodo. Do en- 
tute: Ne anstataŭanto, sed bona helpanto 
de kurso es-tas tiu libreto.

Ankaŭ helpilo, por niaj gefratoj en -a 
malproksima oriento eĉ gravega por la 
komenco, estas:

La unua suplementa lego- 
iibro de Esperanto, de Koon Ta- 
ŝiro, eid. 1932. Eldon. Kiboŝa, Tokio. 100 
paĝoj, prezo ne indikita.

La broŝuro enhavas simplajn legaĵojn, 
kiuj iom post iom fariĝas pli malfacilaj, 
kaj blankajn paĝojn por rimarkoj de la 
leganto. La unuaj frazoj estas salutoj kaj 
fundamentaj ekzercoj kun „mi havas44 kaj 
„mi volas“, sekvas malgrandaj frazaroj 
pri ĉiutagaj objektoj kaj bezonoj, kaj 
finas la verkon idiliaj rakontetoj. La 
ekstera aranĝo estas bona. Ne rekomend- 
i-ndaj estas por la komenco mallongig:taj 
fraziformoj: ekz. p. 38: Permesos?, pĝ. 
70: ĉiam legu facilan. Generale estas 
ekzameninda la uzo de la formoj per -e 
(pj. 28, 32, 38, 40): Cu por la komenco ne 
estas pli ŝatinda la formo plena: „estas 
belege44 anstataŭ nur „belege“? En la 
frazo (p. 88); La turo ŝajnis esti proksi- 
ine, sed estis malproksime devas esti 
formoj per -a. Gi(n) estas anstataŭenda 
per ili(n) sur pj. 26, 38, 30. La verbo 
„konkuras“ malĝuste estas uzata sur p. 
46, 50: la aŭtoro certe volas esprimi 
,,’konkure rapidas44. La formo per -us 
estas kondiĉa formo, en la frazoj „ĉu li 
estus malsana?44 (p. 64) -kaj „ĉu la -kokoj 
ne manĝus?44 (p. 78) ĝi ne havas sencon

de kondiĉo. Cu la frazo
scias ŝin44 (p. ne ) sifnifas

„Ne, mi nur
„scias ion pri

ŝi44? Korektu: p. 80: pri tio bela plano 
(pri tiu bela plano), p. 88: ili . . . atingis 
ĉe la . . . kastelon (atingis la kastelon), 
p. 94: de kiu? (de kie), p. 96: bedaŭris 
pri (pro), la plej modernan nian lingvon 
(„la plej moderna44, estas atributo, do 
post lingvo kaj komo: nian lingvon, la 
plej modernan, aŭ la plej modernan lin- 
gvon, la nian!).

Lecionoj d e mondlingvo E s- 
pe ranto, unua lernolibro por -junularo 
de mezlernejoj, sur bazo de tekstoj de 
Dr. L. Zamenhof prilaboris Mieczyslaw 
Sygnarski, eldonis 1931 ..Scienca Esper- 
anto-Rondo“, Bydgoszcz. 67 paĝoj, pre- 
zo ne indikita.

Tiu lernolibro por pola junularo en- 
havas 12 lecionojn, ĉiu -leciono tri part- 
ojn: gramatiko, vortaro, ekzercoj kun es- 
perantaĵo. pola teksto por tradukado, de- 
mandaro rilatanta al la antaŭa leciono. 
Ekzercada teksto komence konsistas el 
izolaj frazoj (laŭ la fundamento), poste 
nur sekvas rakontetoj kaj pritraktoj (La 
feino, La homa korpo, dombestoj k. s.). 
Gojiga fakto: la demandaro estas inult- 
ampleksa: Bona incito por instruanto! 
La lasta paĝo donas informojn, IPR estas 
menciita. R. W.

Pedagogio.

Richard Seyfert, Allgemeine 
praktische Bildungsle-hre (= 
ĝenerala praktika pediologio). Eldonejo 
R. Oldenbourg, Mŭnchen 1930. 496 'pĝ.
Prezo: 20 gmk. Plej bone montras la 
karakteron de tiu verko la antaŭparolo 
aŭtora: „Tiu verko estas la produkto de

Por tio estas eble tro simplaj 
ibjekto kaj la maniero ... Mi 

klopodis, elparoli la simplaĵon ankaŭ 
simple. Per tio rni opinias servi al leg- 
a-nto kaj la temo. Ciu scienco reserĉu 
kontakton al la populara parolmaniero; 
tio precipe necesas por la scienco de 
pedio. Por ĝi ja enhavas la popoleca 
parolaro tiom da lingva trezoro ne jam 
levita, ke per tio la pedagogio venus
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certo antaŭen, se oni konsentus pri unu- 
senca uzado de I’ esprimoj. La peda- 
gogio eliru de populara pensado kaj pli- 
altigu tiun iom post iom al ebeno scienca
— eĉ vizaĝo de la danĝero, komence ne 
esti agnoskata kiel scienco serioza."

En la fundamenta parto la aŭtoro trak- 
tas pri rememoroj al homoj, lernejo kaj
okazaĵoj, kiuj verŝajne estas influintaj 
nian evoluadon, kaj pri pediologiaj bazoj 
el valorfilozofio, sociologio kaj psiko-

En la dua parto estas pritraktata
Ia pedia procedo en infanaĝo, en popol-
eca sfero, sur la ŝtupoj de plua ĝenerala 
pedio kaj de supera profesia preparado.
En la tria parto la aŭtoro traktas pri 
rilatoj inter instruisto kaj junularo, inter 
unuagrada skolo kaj nacia vivo, inter in-
struisto kaj kultura bonaro, pri lernanta 
infano, pri pediiganta instruado kaj pri 
didaktiko.

La verko montras la esencon de nova
profesia preparo instruistara kaj estas 
■perlo de la gerrnana literaturo pedagogia.

K.R.
Hillar Sakaria M. E. J.E, Effkan- 

duko en la pedagogion. (Histo- 
ria skizo). Tallinn 1932, eldonita de Es- 
peranto-Instituto de Estonio. 20 pĝ. 
Prezo: afrankite 0,60 svis. fr. = 2 res- 
pond-kuponoj — 0,50 gmk. Mendebla ĉe 
H. Sakaria, Tallinn, Vene 12—6.

La aŭtoro skizas mallonge porpedago- 
gian signifon de Sokrato, Platono, Aristo- 
telo, Kvintiliano, de Feltre, Erasmo, 
Sturm, Vives, Luther, Loyola, Montaigne, 
Raike, Koniensky, Fĉnelon, Francke, 
Locke, Rousseau, Basedow, Huimboldt, 
Pestalozzi, Kant, Henbart, James kuj 
Wundt kaj aldonas tabelon de la „estona 
unueclernejo-sistemo". Gekolegoj, aĉetu 
tiun libreton, por ke la Esperanto-Insti- 
tuto de Estonio baldaŭ aperigu pliajn pe- 
dagogiajn verkojn. K. R.

Ln s t i t u t universitaire de 
h a u t e s e t u d e s internationa»
lcs Gene ve. (Instituto universitata 
de altaj studoj internaciaj, Ĝenevo.) Kio 
estas kaj kiel laboras tiu instituto, klar- 
igas mallomga broŝuro, kiu ankaŭ mon- 

tras prelegaron kaj kursaron por 1931/32. 
Adreso de la sekretariejo: 5, Promenade 
du Pin, Genev-e.

Federado n i ni ti e r- n a) t i o n a 1 e 
des association s d’ i n s t i tu- 
te u r s, bui tena trimonata, aperanta en 
Parizo, 2, Rue de Montpensier. La okto- 
bra kajero en 1931 enhavas la raporton 
pri la kongreso de la federacio internacia 
de la asocioj de instruistoj (FIAI) en 
Stokholmo dum aŭgusto 1931, kiun parto- 
prenis delegito el pli ol 20 landoj. Tiu 
kajero kun bonaj ilustraĵoj pri Svedujo 
montras amplekse la gravan laboron de 
FIAI.

Bu 1 >e ti n du bureau inter- 
na t ion al d’ education (Bulteno 
de la oficejo internacia de edukado), 
Geneve, 44, Rue des Maraichers. 5-a 
jaro, oktobro 1931, N-ro 4. Franclingve. 
La oficejo raportas pri sia agado dum la 
tria kvarono de 1931. Gi donas resumon 
pri la enketoj: 1. Instruado de psikologio 
en porinstruistaj lernejoj (ĉcoles norma- 
lcs). 2. Budĝetoj de la minjsterioj por 
publika instruado. Krome la kajero en- 
havas interesajn informojn pri la edukada 
movado en tutmondo kaj bibliografion. 
Citinda estas la dekreto de la ministerio 
por publika instruado kaj belaj artoj en 
Hispanujo pri preparado de instruistoj en 
popollernejoj. R. W.

P. Firu kaj S. Pragano, Rumana 
Bonhumoro en elektitaj rakontoj. 
Mendebla ĉe L. Moreau, Raapop-schevveg, 
55, Arnhem (Nederlando). Prezo: bros. 
2 svis. fr., tole bind. 3 sv. fr., inkluzive 
sendkostoj; pagebla ankaŭ per LL E. A.- 
respondkuponoj. Paĝoj 63. Aperis 1932.

Celo de tiu ŝatinda libreto estas pre- 
zenti al la esperantistaro iom da litera- 
turo de forgesitaj popoloj. La aŭtoroj 
volas montri ..specifaĵon" de la popolo 
rumana, kaj ili sukcesas perigi ties iro- 
nion. La travivaĵo de s-ro Lefter estas 
satiro bonega, situacioj vivplenaj vere 
ĝuigas „iom da aromo de la sukriĉaj 
kampoj", entute la elekto vere estas 
bona. La limgvo kelkfoje estas propreca; 
oni trovas ..lertas" (p. 29), bonas (57).
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Evitendaj estas parolturnoj kiel ,rvenigo
Jason'*  (28) kaj tparolante ... pri kiel 
karigas ... la vivado.**  R. W.

Ĉcfkunveno 
de la Esperanto-asocio 

de Germanaj Instruistoj
Chemnitzer Hof, Pentekostan sabaton, 
la 14-an de majo 1932 je la 14.30 li.

Precize la prezidanto, lernejestro 
Sehneller-Leipzig, malfennis la ĉi-jaran 
ĉefkunvenon, kiu koincidis kun la 21-a 
Germana Esperanto-Kongreso. Sidis en 
luksa konferencejo sur komfortaj apog- 
seĝoj kvindek personoj — nia anaro kun 
kelkaj gastoj. Konforme al tiu eleganteco 
kolego Schneller gvidis la konferencon 
laŭ sia jam ofte spertita talento de re- 
prezentado.

Salutleterojn sendis kolego Roome 
(Anglujo), prezidanto de TAGE, lernejo- 
konsiiisto Wolf-Berlin, prezidanto de la 
Germana Instruistaro kaj Profesoro Diet- 
terle-Leipzig, direktoro de la Esp.-lnsti- 
tuto por la Germana Respubliko. Salut- 
parolojn aŭdigis la reprezentantoj de la 
Germ. Esp.-Asocio. de la LKK kaj de la 
Ohemnitz’a Instruisto-unuiĝo. S-ro Poŝt- 
■konsilisto Behrendt esprimis sian ĝojon 
pri la ĉi-jara kaj espereble ankoraŭ ofta 
koincido de ambaŭ Esp.-manifestacioj. 
Profesoro D-ro Wieke menciis la reci- 
prokan laborkompletigon: GEA por plen- 
kreskintoj, Esp.-Asocio de Germanaj In- 
struistoj por infanoj. Kolego Hdiig- 
Oheimnitz parolis (germane) pri la mem- 
komprenebla konsento de ĉiu industrio- 
urbano al internacia komprenilo kaj pri 
la preskaŭ instinkta inklino de ĉiu in- 
struisto al interpopola repaciĝo, kio ce- 
terc estas postulo de la germana kon- 
stitucio.

La unua faro post la salutoj estis lio- 
norigo de Supera Lernejo-Konsilisto, s-ro 
D-ro Kraner, kiu nun abdikos sian oficon. 
La prezidanto dankis al li pro lia long- 
jara, sukcesplena perado inter la Saksa

ministerio kaj la tiea Esp.-instruistaro kaj 
deziris al la emeritulo multajn liber- 
ajn jarojn en saneco kaj feliĉo*).  D-ro 
Kraner respondis konfesante: Mi mem 
sentas dankodevon al la Esperantismo, 
kiu min feliĉigis dum miaj oficaj jaroj kaj 
nun servos kiel „bastonĉevaleto“, la plej 
necesa havaĵo de pensiulo. Cetere pro 
atingo de aĝolimo ja ĉesos mia ŝtatofico, 
sed ne la menciita perado, kiu en tiaj 
krizo-tempoj bedaŭrinde ne esperigas al 
financa sukceso.

Nun s-ro Schneller prezentis la jar- 
raporton, kiu krom mencioj pri laboroj 
kaj sukcesoj de en- kaj eksterlandaj Es- 
peranto-organizacioj konstatis, ke 1931 
por ni estis jaro „sen malprospero* 1. En 
Hispanujo, Britujo, Rusujo, Japanujo kaj 
Holando ĉirkaŭ la Baltika maro kaj sur 
la Balkan-duoninsulo estis ĉie kresko kaj 
antaŭenmarŝo ankaŭ en lernejo kaj in- 
struistaro. Sur nia speciala laborkampo 
estis nur -efika propagando en unuopaj 
grandurboj kaj kontentigaj rilatoj al la 
faka gazetaro**  (La nuna stato en Ger- 
manujo: 390 lernejoj kaj 2200 instruistoj 
inter 6800 en 63 ŝtatoj de la mondo). 
Cetere nenio! Nenio pri la necesega 
starigo de provincaj suborganizacioj, 
kiuj bedaŭrinde ekzistas nur en Saks- 
ujo kaj Virtembergo. Nur io pri Anglic, 
io pri ()stwaldf kaj io pri la Peda- 
gogia Muzeo en Mainz, kies prospero ne 
estas nia sukceso. La financa mizero 
de germanaj landoj kaj komunumoj dev- 
igas al rigora ŝparado. Finiĝis multaj 
kursoj, ĉesis ĉiu subteno el oficialaj ka- 
soj. La malcerteco de nia junko! ega ro, 
kiu por longaj jaroj ne povas esperi en- 
oficiĝon, malhelpas ĉiun efikan propa- 
gandon. Do, defendo estis la devizo.

Eklumoj nur en Saksujo, kie la Riesa- 
anoj efektivigis infaninterŝanĝon kun * 

*) Estas ĝojiga fakto, ke D-ro Kraner
demetas sian oficon en eksterordinara 
korpa freŝeco kaj spirita forteco. Pro tio 
ni povas esperi, ke li ankaŭ estonte dum 
multaj jaroj dediĉu sian valoregan kunla- 
boradon al la Esp.-afero.
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Danujo, kie kolego Kleinrn akceptigis se- 
rion da artikoloj pri Esperanto en „Ku- 
iier“-Chemnitz kaj Esperanto-kurson en 
„,Chemnitzer Tagebiatt**  (gravaj mezger- 
manaj gazetoj). Li ankaŭ esperantigis 
propagando-karton de la Oficejo por Ka- 
lendaro-Reformo en Kiel, jam en multaj 
miloj da ekzempleroj senkoste dissend- 
jtan. (Oni alskribu la tri adresojn!)

Kolego Etzold-Leiipzig legis anstataŭ la 
forestanta kasisto Spange-Leipzig la kas- 
raporton, kiu responde al la mizeraj 
tempoj teniĝis en modestaj limoj. En- 
spezoj: 836.35, Elspezoj: 647,35, Saldo: 
188.— gmk. Ano-nombro fine 1930: ĉ. 540. 
fine 1931: ĉ. 520.

Aperis nun sur la katedro s-ro lernej- 
estro Haubold-Riesa, kiu per interesa pa- 
rolado festis la dek-jaran jubileon de IPR 
(antaŭe Novaj Tempoj). Pasis antaŭ ni 
jaroj de entuziasma laboro, de oferemo 
kaj persistemo. Eksonis la nomoj de 
Boubou-Orleans kaj liaj francaj amikoj, 
de Mŭller-Auerbaoh, Pfŭtze-Falkenstein, 
Ludwig-Pirna kaj D-ro Kurt Riedel-Dres- 
den (la ĝisnunaj redaktoroj) kaj ĉiam de- 
nove tiu de Martin Goldberg-Leipzig, kiu 
en ĉiu krizo kaj mizero estis la „roko“, 
sut kiu konstruigis TAGE kaj ĝia organo. 
Respeguligis la batalo pri nia Tutmonda 
Asocio de Geinstruistaj Esperantistoj, 
kiun ni celis en Nŭrnberg 1923 kaj feliĉe 
-akiris 'la 24-an de aŭgusto en Wien. Ni 
-aŭdis pri la senĉesa peto al internacia 
kunlaboro kaj fervora varbado de novaj 
abonantoj, kaj ne povas kontentigi ankaŭ 
Ja nuna stato, laŭ kiu el preskaŭ 7000 
statistike nombritaj esperantistoj-kolegoj 
nur proks. 800 (60% el Germanujo) legas 
nian fakorganon. Tamen IPR staras sur 
solida bazo kaj oni rajtas esperi ĝian 
vivtenon tra la nuna mizero ĝis pli feliĉaj 
tempoj. De post junio 1922 dissendigis 
74 numeroj kun pli ol HOO paĝoj. La tri 
unuaj „Novaj Tempoj**  nenie estas re- 
troveblaj. Kiu ilin posedas, bonfaras al 
Ja redakcio kaj al la tuta movado, se li 
pruntos ilin por kopio.

Entuziasma aplaŭdo dankis al kolego 
Haubold pro lia flama parolado, kies 

preparo certe postulis multsemajnan 
streĉan laboron. Cu oni presigos ĝin, kiel 
ĝi meritas, kiel ankaŭ necesas por detala 
informo de. nia sporada 'kolegaro?

La debato estis sufiĉe vigla kaj kon- 
centriĝis sur jenajn punktojn:

Nia asocio bezonas provincajn sub- 
organizaciojn. Do, fendiĝu, estraro! 
TAGE estu ĉeforganizacio de naciaj aso- 
cioj! Gia fakorgano bezonas internacian 
kunlaborantaron kaj pli grandan abonant- 
aron. Do verku kaj varbu ĉiu ano!

Laŭ propono de la Leipzig’a grupo, 
kontrolinta la kaso-aferojn, oni akceptis 
la raporton kaj deŝarĝis la kasiston.

Eine oni dankis al la prezidanto pro 
gvido de la asocio, precipe pro la majstra 
estrado- dum la ĉefkunveno mem.

La lasta punkto estis elektoj. Pasintan 
jaron en Hamburg oni estis decidinta, 
ekster Saksujo serĉi novan estraron, kiu 
tuj transprenu la negocojn. Sed tiu de- 
cido ne realiĝis dum la jaro, unue ĉar la 
germana financkrizo de la pasinta so- 
mero ne permesis tion (laŭ diro de la 
prezidanto) kaj poste, ĉar Berlin, kun kiu 
li intertraktadis, ne estis preta, trans- 
preni la estrecon. Tial oni nun elektis en 
la tri-anan elekto-komisionon (Pfaff- 
Worms, Schŭttc-Berlin, Degen-Leipzg) 
ankoraŭ D-ron Ddhler-Riesa kaj Schon- 
rich-Wiesbaden kaj postulis baldaŭan 
realigon de la Hamburg-a decido. Post 
la 18-a la prezidanto fermis la ĉefkun- 
venoii kun refoja danko al ĉiuj kunlabor- 
antoj kaj gastoj.

Arthur Degen-Leipzig.

Sveda Instruista 
Esperanto-Federaclo.

Dum la pasinta pentekosto aŭ pli pre- 
cize la 14-an de majo jarkunvenis en Es- 
kilstuna Sveda Instruista Esperanto-Fe- 
deracio (SIEF). Prezidis s-ro Ernfrd 
M a 1 m g r e n, Stokholmo, kaj ĉe la pro- 
tokolo sidis f-ino Agda Ze t terman, 

' Eskiistuna.
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La estraran jarraporton oni laŭtlegis 
kaj aprobis, kaj laŭ la propono de la re- 
vizoroj oni danke senŝarĝis la malnovan 
estraron.

Kiel estraro por la laborjaro de 1.4. 
193-2 ĝis 31.3.1933 estis reelektata! f-ino
E. Ozarowsky, kaj s-roj G. Ahlstrand,
F. Ahmfeidt, L. Andrĉn, A. Blid, E. Dahl. 
Sam. Jansson, E. Malmgren, N. Nordlund,
G. Otterfors, O. Svantesson kaj novelekt- 
ataj s-roj G. Rimberth kaj Th. Torbiar. 
El la estraro oni elektis kiel prezidanton 
por la federacio s-ron Th. Torbjar, sekre- 
tarion s-ron G. Rimberth kaj kiel kas- 
iston s-ron O. Svantesson, ĉiuj en Gote- 
borg, al kiu loko do estis translokata ia 
sidejo de la federacia plenumkomitato; 
do Ia adreso de la estraro de nun estos 
ĉe s-ro Thorsten Torbjar, Mariagat. 15> A, 
Goteborg.

La jarraporto de la Sveda Esperanto- 
Instituto — la sveda ekzamena komisi- 
ono — estis aprobata, kaj kiel anstataŭ- 
antan reprezentanton en la estraro de la 
instituto oni reelektis f-inon Edith Boden.

Inter la problemoj, kiujn oni vigle dis- 
kutis, ni menciu Ja jenajn.

La nacia instruista gazetaro estu re- 
gule provizata per novaĵoj pri Esperanto. 
(En Svedujo la instruistaj gazetoj estas 
sufiĉe favoraj al nia movado).

Estis decidate, ke la estraro esploru en 
kiuj lokoj kaj kiamaniere individuaj es- 
perantistoj, Esperantaj organizaĵoj aŭ ko- 
munumaj estraroj estas proponintaj cn- 
kondukon de Esperanto-instruado en Ia 
lernejojn aŭ inter aŭ ekster la lerneja 
horaro. La spertojn la plenumkomitato 
kolektu, por ke ĝi funkciu kiel centra 
helpanto kaj konsilanto al lokaj orga- 
nizaĵoj, kiuj intencas fari similajn antaŭ- 
puŝojn.

Plue oni komisiis al la plenumkomitato 
atente observi la evoluon de la Esper- 
anto-afero ĉe Fĉdĉration Internationale 
des Associations d’Instituteurs (La In- 
ternacia Federacio de Instruisto-Asocioj) 
kaj precipe la eblecojn enkonduki Es- 
peranton en ĝian plurlingvan infan • 
gazeton. Certe tiu demando estas tre 

grava por la instruistaj Esperanto-aso- 
cioj.

Al la kongreso la Laborkomitato de 
TAGE estis sendinta kuraĝigan saiut- 
leteron kun bondeziroj por nia movado 
en Svedujo. La jarkunveno kun granda 
ĝojo akceptis la salutojn. En la sama te- 
tero la administranto de IPR proponis al 
nia federacio devigan kaj korporacian 
abonon al IPR je tre favoraj kondiĉoj. 
Post vigla diskuto la kunveno tamen de- 
cidis prokrasti la demandon al la se- 
kvontjara kongreso, ĉar la malforta eko- 
nomia stato de la federacio bedaŭrinde 
ne permesas nin ĉi jare akcepti Ja pro- 
ponon. Por la kuranta jaro oni komisiis 
al la nova estraro per ĉiuj fortoj propa- 
gandi inter la geinstruistaj por IPR.

Kiel gazetan organon de la federacio 
oni fine decidis daŭrigi la eldonadon de 
la ,.Bulteno de Sveda Instruista Esper- 
anto-Federacio SJEF“. Sed samtempe Ia 
estraro esploru la gazetan demandon kaj 
eble traktu kun la redakcio de Ja nacia 
Esperanto-gazeto pri loko en tiu por Ia 
sciigoj al la federacia membraro.

Th. T.

Raporto 
de la laborkomilato 
por TAGE Kaj IPR 
pri la jaro 1931.

Per la jaro 1931 IPR finis sian 10-an 
jarkolekton; forpasis 7 jaroj depost Ia 
fondiĝo de TAGE (8-an de aŭgusto 1924). 
Pri la fakto de la 10-jara ekzistado de 
nia gazeto ni raportis en n-ro 2 de IPR 
1932 (pĝ. 41—45). Laŭ la tabelo, aper- 
igita en decembro 1931 IPR nombris 861 
abonintojn. Oni ĝuste prijuĝu tiun nom- 
bron, komparante ĝin kun la indikoj el 
la antaŭaj jaroj. Pro la soveta malper- 
meso, sendi monon al eksterlando, IPR 
dum la lastaj jaroj perdis preskaŭ 100 
rusajn abonintojn. Do, laŭ ekstera as- 
pekto la stato ŝajnas sufiĉe bona. Ankaŭ 
tiurilate, se oni rigardas la 1931-an jar- 
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kolekton de IPR. Aperis 7 numeroj kun 
124 paĝoj. Laŭ la enhavo oni povas kon- 
stati kreskon kaj valoriĝon de nia ga- 
zeto. La kolekto havas vere internacian 
aspekton. Krom diverslandaj raportoj, 
sciigoj, notoj en la aktuala parto ni tro- 
vas pli grandajn verkadojn el 9 landoj 
(Anglio, Bulgario, Francio, Germanio, Ju- 
goslavio, Norvegio, Polio, Svedio, Svis- 
lando), kiuj bezonas pli ol la duonon de 
la paĝoj. Pli ol antaŭe nia revuo povas 
envicigi sin en la seriozajn sciencajn pe- 
riodaĵojn esperantajn kaj ankaŭ neesper- 
antajn fakgazetojn. Kaj tia rezulto esias 
atingita, post kiam D-ro Dietterle en la
l-a  numero 1931 sendis „SOS“-alvokon 
al la legantaro, malgraŭ ke multampleksa 
krizo skuas la mondon, malgraŭ tio, ke 
ankaŭ sekve de la krizo la salajroj de 
niaj diverslandaj gekolegoj malpligrand- 
iĝis, ke la monsendo al Ja kasisto malpli- 
iaciliĝis. Sed pro tio ne havu tro bonan 
opinion pri la revua stato! Dekomence 
de la jaro la laborkomitato estis konscia 
pri tio, ke ĉiuj laboroj kaj ĉiuj fortoj 
nepre estu dediĉataj al la gazeto, ĉar ĝi 
estas la preskaŭ sola interligilo de la es- 
perantista geinstruistaro. Sen ĝi disfalus 
TAGE, sen ĝi la geinstruistaro esperant- 
ista estus unuopularo preskaŭ seninllua 
rilate al la internacia pedagogio kaj al la 
varbado por nia afero en instruistaj ron- 
doj. Pro tiu kaŭzo la laborkomitato ne 
nur devis prilabori la taskojn de la pas- 
inta jaro, sed ankaŭ jam zorgi, ke IPR 
ankaŭ estonte povu aperi. El ĝiaj decidoj 
tiurilataj estu menciataj:

La laborkomitato devis fiksi la abon- 
prezon je unu dolaro. Jam delonge la 
germanaj kaj saksaj gekolegoj pagis pli 
altan sumon ol la eksterlandanoj, kies 
pagoj krome malpligrandiĝis per krom- 
elspezoj por la agentoj, per perdo sekve 
de ŝanĝo de la monbiletoj. La labor- 
komitato estis pro tio devigata, peti soli- 
darecon de la geinstruistaro kaj per la 
sama abonprezo de unu dolaro plifirmigi 
la financan bazon de la gazeto. Sed ĝi 
devis serĉi ankaŭ alian financan helpon. 
Sub la gvidado de la nova administranto, 

k-o Hofmann, laboranta depost komence 
de 1931, ĝi provis havigi al la gazeto 
pagitajn anoncojn de industriaj firmaoj, 
presitaj sur la kovriloj. La penoj havis 
ankaŭ jam sukcesojn. La laborkomitato 
petas ankaŭ eksterlandajn gekolegojn, 
peradi tiajn pagendajn anoncojn. La ta- 
rifon sciigas laŭbezone k-a Hofmann. Por 
ne danĝerigi nian gazetan entreprenon, 
la komitato devis decidi, 1931 aperigi nur 
7 numerojn, feaj dum 1932 eldoni IPR kiel 
dumonatan revuon.

Per tio oni povas ekkoni, ke la financa 
stato de la revuo ne estas tia, kiel la 
nombro de la abonintoj laŭ la jam men- 
ciita tabelo en decembro 1931 ŝajnigas. 
Oni devas, tralegante ĝin, konstati, ke ja 
jam respektinda nombro da gekolegoj ri- 
cevis la gazeton, sed ke bedaŭrinde tro 
granda parto el ili, preskaŭ 25% forgesis 
sian devon, ankaŭ pagi por la ricevita 
varo spirita. Tiu konstato estas necesa 
pro tio, ke ĝi devigu Ia prokrastilojn, an- 
koraŭ plenumi sian devon, ĉar tiu fakto 
ne estas inda por nia profesia rondo. — 
Plue IPR repagis la lastajn akciojn kaj 
likvidis per tio la akcian entreprenon, 
starigitan en 1925. Krom tio la admi- 
nistranto sukcesis pagi la ŝuldojn el an- 
taŭaj jaroj al ia presejo, pli ol 500 germ. 
markojn. Grandanime nia altestimata 
prezidanto donacis al nia kaso kvin funt- 
ojn. Kelkaj labor-komitatanoj pruntedonis 
ofereme grandajn sumojn por ebligi la 
aperon de nia revuo.

Precipe la komitato akcentis Ja varb- 
adon de novaj abonantoj. Leteraj inter- 
rilatoj ĉefe de la administranto kiel de 
aliaj membroj de la komitato sukcesis, 
varbi proksimume 120 novajn membrojn. 
Kelkaj landaj agentoj bone subtenis tiun 
ege necesan laboron. — Okaze de la Uni- 
versata Esperanto-kongreso en Krakovo 
oni eldonis 20-paĝan polan numeron, en 
kiu estis raportate sur 14 paĝoj pri la 
pedagogia literaturo, la instruado en Pol- 
lando, pri polaj verkoj. Bedaŭrinde tiu 
grandstila propagando ne havis la dezir- 
itan sukceson. — Ciu novvarbita jar- 
aibono estos premiata per kredito de */«  
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jarabono en la jaro sekvonta la pagitan 
jarabonon.

Sed ĉiuj tiuj klopodoj estis kaj estas 
penoj de unuopaj gekolegoj. La k/iza 
stato de la mondo, kiu ne devas dronigi 
nian revuon, postulas pli fortajn helpojn.
La komitato por TAGE kaj IPR opinias 
sian devon, ree kiel jam ofte per sia ra- 
porto klarigi la situacion, por konservi 
la dekjarajn laborojn de la internacia ge- 
kolegaro esperantista kaj savi IPR-n el 
la danĝeroj de la nuna tempo. Ni ĉiuj 
devas esti konsciaj pri tio, ke morto de 
nia revuo signifus disŝiradon de la ia- 
denoj, dum longa tempo kaj per multaj 
klopodoj kaj penoj ligitaj inter la esper- 
antista instruistaro. Neniu alia asocio 
esperanta estas kapabla, preni sur sin la 
plenumon de niaj specialaj taskoj. Ni 
IPR-anoi formas profesian asocion, kiu 
uzas Esperanton. La profesiaj ideoj, per tio 
rigardataj kaj pritraktataj internacie, 
postulas la internacian profesian gazeton, 
nian IPR-n. Nia revuo devas vivi, ke ni 
mem, ni esperantistaj geinstruistoj, kaj 
niaj pedagogaj ideoj povu vivi. Ĉiam kaj 
ree ĉiam la laborkomitato devas sub- 
streki tiujn pensojn; ĝi direktas siajn 
fortojn precipe al la efektivigo de ili; ĝi 
laboras sen iu ajn rekompenco por si 
mem nur por la ekzistado de la revuo.
Sed ĝi scias, ke la sukcesoj de ĝiaj klo 
nodoj estos des pli grandaj kaj certaj, 
iu pli la gekolegoj diversnaciaj helpos 
kaj subtenos ĝin. Pro tio per tiu raporto 
la laborkomitato por TAGE kaj IPR 
petas denove la kunlaboron de ia esper- 
antista gekolegaro. Gi akcentas 4 punkt- 
ojn, kies plenumo devas esti honora devo 
de ĉiu kolegino, de ĉiu kolego:

1- e Ciu pagu tuj la fiksitan abonprezon.
2- e Por ke IPR konservu kaj ankoraŭ 

plibonigu sian internacian karakteron kaj 
servu al la pedagogio, estu preta kun- 
labori. Ni scias, ke ne ĉiu estas ema, 
verki originalajn artikolojn pri instruaj 
kaj edukaj demandoj, sed ni petas, ke 
multaj gekolegoj raportu pri siaj lernejaj 
'abotoj, siaj Vivcirkonstancoj, traduku 
sciigojn kaj artikolojn internacie interes- 

ajn el la fakgazetoj sialandaj. Imagu, ke 
la redaktoro ĉiukvarmonate el la 41 lan- 
doj, en kiuj IPR estas legata, ricevus unu 
raporton, unu artikolon, unu tradukaĵon! 
Atingi tiun celon, ne povas kaj ne devas 
esti utopio. Uzu ankaŭ nian revuon, por 
traduki materialon por vialandaj fak- 
gazetoj kaj menciu la uzitan fonton; 
per tio vi ne nur varbos por la lingvo 
Esperanto, sed ankaŭ por nia gazeto. Ĉar

3- e varbi novajn abonantojn, devas esti 
la daŭra tasko de ĉiu konvinkita instru- 
isto esperantista. Prof. D-ro Dietterle ko- 
lektis preskaŭ 7000 adresojn de gekolegoj 
esperantistaj. Pro kio minimume la du- 
ono ĝis nun ne estas leganto de. IPR? 
Helpu ĉiu, ke nia rondo iĝu baldaŭ pli 
granda, pli forta, pli atentinda! Se ĉiu 
el niaj membroj varbus nur unu novan, 
ni povus denove eldoni IPR-n kiel mo- 
natan gazeton kaj ni havus ankaŭ kelkan 
monon por la varbado kaj por honorarii 
la artikolojn. La laborkomitato dankas al 
ĉiuj gekolegoj, precipe al siaj agentoj, 
kiuj jam ĝis nun dediĉis sin al tiu tasko.

4- e Tiuj ĉi necesegaj laboroj estus 
efektivigataj des pli facile, se jam estus 
plenumita la decido de la Viena kon- 
greso 1924, fondi en la diversaj landoj 
naciajn asociojn de geinstruistoj esper- 
antistaj laŭ la modeloj de la germana kaj 
saksa asocioj. Tiu kongreso trafe ekkonis, 
ke per tiaj asocioj estus garantiataj ne 
nur la progresanta movado inter la ge- 
instruistaro, sed ankaŭ antaŭ ĉio konti- 
nueco de la laboroj kaj de la evoluo ri- 
late al nia revuo. Ni jam havas sufiĉe da 
landoj, en kiuj estus eble, fondi tiajn aso- 
ciojn. Komencu, gekolegoj, tiun kolekt- 
iĝon, tiun grupiĝon, kiuj plifaciligos ia 
administradon de la gazeto kaj certigos 
la atingon de niaj altaj celoj!

La laborkomitato por TAGE kaj IPR 
transdonas tiun raporton al la esperant- 
ista gekolegaro, ne por nur plenumi de- 
von, sed por peti nunajn kaj estontajn 
kunlaborantojn kaj kunhelpantojn en 'la 
tuta mondo, ke ili ne laciĝu kaj forlasu 
nian komunan laboron. La ideo de Esper-» 
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anto enhavas tiom da idealismo kaj tiom 
da spiritaj fortoj. Montru, tutmonda geko- 
legaro esperantista, ke tiuj idealismo kaj 
fortoj kune kun la instruaj kaj edukaj 
ideoj venkos ĉian financan kaj ekonomi- 
an krizon. IPR restu la standardo de nia 
konvinko kaj de nia kredo al niaj pro- 
fesiaj idealoj!

Laŭkomisie J. K. H a u b o 1 d, 
Riesa-Groba (Germanio).

Al niaj fakkunsidoj kore invitas ĉiujn 
Esperanto-instruistojn

la laborkomitato de T.A.G.E.

Donaco por IPR.

La prezidanto de TAGE, k-o Roome- 
Sheffield, denove donacis al IPR 6 ŝil. 
Ni kvitancas tion kun kora danko.

Instruista Fakkunveno 
de TAGE

en Paris dum la 24-a Univ. Esp.-Kongr.

La Komitato por Fakkunvenoj en Paris 
rezervis por niaj kunsidoj du posttag- 
mezojn. La precizan informon jpri tago, 
horo kaj loko vi trovos en la oficiala kon- 
gresmaterialo.

Tagordo:

Unua tago:
1. Saluto de reprezentanto de la TAGE- 

Laborkomitato;
2. Elekto de estraro por la kunsidoj;
3. Salutoj de gastoj kaj diverslandaj rc-

,prezentantoj;
4. Referato de Andrĉ Baudet, prezidinto 

de la Pariza komercĉambro: „Esper- 
anto kaj la komercaj lernejoj* 4;

5. Raportoj de la oficialaj reprezentantoj
a) de IPR kaj TAGE;
b) de IALA kaj Kunlaborado;

6. Diskuto;
7. Elektoj.

Dua tago:
L Referato de D-ro Ferriere, vicdirek- 

toro de la lnternacia Oficejo de Eduk- 
ado kaj de la Lnternacia Ligo ,por Nova 
Eduko: ,,Aktiva lernejo kaj aktivaj rne- 
todoj“;

2. Diskuto;
3. Interparolado pri konkretaj -proponoj 

kaj sugestoj rilate al Esperanto-iprak- 
tiko -en lernejo kaj instruistaro;

4. Liberaj proponoj.

Malnovaj „Novaj Tempoj**.

La fidelaj abonantoj de IPR (Novaj 
Tempoj) el la jaroj 1922—1924 bonvolu 
rigardi, ĉu ili povas sendi al la sekretario 
de TAGE la unuajn he k tografitajn n-rojn 
de Novaj Tempoj el la jaro 1922 kaj la 
jarkolekton 1924, aŭ almenaŭ el la jar- 
k plekto 1924 n-ron 1/2. Se dezirate, mi 
resendos la hektografitaj!! n-rojn el 1922 
post rlia kopiado. Kiel raportis k-o Hau- 
bold en n-ro 2, 1932, tiuj n-roj tute ne 
ekzistas ĉe la estraro de TAGE, nek en 
iu oficiala aŭ esperantista biblioteko.

La 14-an de junio 1932 mortis nia 
kara amiko

Ernst Klemm
supera instruisto en Chemnitz.

Kia ni vidis lin nur antaŭ kelkaj 
semajnoj je nia ĉefkunveno, tia li 
ĉiam estis kiel unu el la plej fidelaj 
anoj de nia movado: plena de en- 
tuziasma energio kaj agemo, kaj 
tia li restos en nia koro, en nia 

memoro, por ĉiam!

Esperanto>Asocio de Germanaj 
Instruistoj.

La venonta numero 
aperos meze de septembro.



Konservu ĉi tiun folion, 
kiun vi bezonos estontatempe pro Ia numeroj de la korespondantoj!

Aldono al IPR. ’

Korespondo-Oficejo, Listo 14.

1. Nomo (Antaŭ- kaj Patronomo)?
2. Profesio? (en kia speco de lernejo la kolego instruas?)
3. Aĝo?
4. Loko? a) strato aŭ domo, b) urbo aŭ vilaĝo, c) provinco aŭ distrikto,.

lando ktp., d) regno.
5. Deziras korespondi kun?
6. Deziras korespondi pri?
7. Specialaj deziroj?

NB. Estas necese, skribi tre legeble kaj per latinaj literoj.

Al 2. nesufiĉas la vorto «instruisto**;  estas dezirinde, ke ĉiu tre klare diru, en kia- 
grada lernejo li instruas.

Al 3. La mencio de 1’ aĝo ŝajnas rekomendinda pro diversaj kaŭzoj.
AJ 4. Ekzistas tre diversaj manieroj, sciigi pri adreso. Ni nepre devas uzi Ia saman 

manieron por eviti konfuzojn. Do, ĉiuj estas petataj doni sian adreson 
laŭ la proponita maniero.

La demandsigno (?) montras, ke pli detala informo laŭ la skemo estas dezirinda.

N-ro 181.
1. August Adam 2. fakinstruisto de burĝa lernejo 3. 28 4. a) 306 
b) Ceska Skalice d) Ceĥoslova!kujo 5. ĉiulandaj gekolegoj 6. politiko, so- 
cialismo, literaturo, muziko 7. interŝanĝas p. m. ilustr. kartojn, gazetojn, iand- 
k a ntojn ktp.

N-ro 182.
1. Benas Ruzgus 2. popollerneja instruisto 3. 25 (fraŭlo) 4. b) Zdoniskes 
pr. m-Ia c) Varmaj d) Litovujo 5. geinstruistoj kaj gejunuloj de la tuta mondo
6. junulara klerigo kaj movado 7. interŝanĝas ii. gazt, bildojn ktp.

N-ro 183.
1. Va silo v Stoja n 2. instruisto 3.? 4. b) Beglej c) Plevensiko d) Bul- 
garujo 5. tutmondaj gekolegoj 6. iu ajn temo 7. interŝanĝas ii. pk. kaj ĵur- 
nalojn.



N-ro 184.

1. A. P r a p u o l e n i s 2. instruisto en podolie r nejo 3. 36 4. b) Raziu Ruda 
d) Litovujo 5. deziras interŝanĝi literaturon por gelernantoj: naciajn fabelojn, 
rakontojn, legendojn pri birdoj, bestoj, naciaj floroj k. g. Deziras ricevi almenaŭ 
unu karakterizan mitan fabelon. Rekompencas laŭ deziro.

N-ro 185.

1. Demetrio V iik t o r o v - C e fi o v i ĉ 2. lekciisto, kursgvidanto 3. 44
4. a) Klovsku Spusk 2/1, b) Kiev d) Rusujo 5. geaktoroj, lekciistoj, verkistoj 
kaj ĉiuj interesaj homoj de la mondo 6. ĉiuj interesaj temoj 7. deziras ricevadi 
Esp. librojn, gazetojn, diversajn ekspedaĵojn (afiŝojn, -plakatojn, fotojn, insignojn, 
mani a boraĵojn. ii. gazetojn, bildojn, pentraĵojn, p. k. ii., diversajn aĵojn karakte- 
rizajn por via Jando). Rekompence sendas „sovetaĵojn" kaj „ukrainaĵojn“.

N-ro 186.

1. P. G i b c k n e r 2. studkonsilisto 3. ? 4. al Damaschkestr. 24 b) Pirna- 
Copitz c) Saksujo d) Germanujo 5. komercinstruistoi 6. ĉiuj interesaj -temoj.

N-ro 187.

1. Frato Ansgar Marzahn 2. popollerneja instruisto kaj ano d-e religia 
(katolika) kongregacio por edukado 3. 26 4. a) Schulheim Bleyerheide b) Post 
Kohlscheid bei Aachen d) Germanujo 5. kolegoj eŭropaj (ekster Germanujo 
kai Nederlando) sed prefere neeŭropaj 6. 'lando kaj popolo, instrumetodoj, Es- 
peranto, pacifismo, politiko, religio kaj similaj temoj 7. respondo garantiata.

N-ro 188.
1. Emmanuel Zŭrcher 2. instruisto 3. ? 4. b) Neuchatel d) Svisujo
5. gekolegoj de malproksimaj landoj 6. ĉiuj temoj atingeblaj de lernantoj kun 
klarigoj en Esperanto 7. interŝanĝas verkojn pri la respektivaj landoj, desegn- 
artaĵojn, fotografaĵojn, poŝtkartojn ktp. Promesas interesajn verkojn.

N-ro 189.
1. Martin Myre 2. instruisto en popollernejo 3. 28 4. a) Storgata 6
b) Gjovik c) Vest-Opland d) Norvegujo 5. gekolegoj, precipe ekstereŭropaj
6. iu ajn temo 7. interŝanĝas malmultkostajn landkartojn kaj vidaĵojn.

N-ro 190.
1. Nikolao Davydov 2. instruisto (matematiko, astronomio, geodezio) en 
teknika lernejo 3. 37 4. a) Teĥnikum ib) Perovo c) Moskva gub. d) Rusujo
5. samprofesianoj tiulandaj 6. astronomio, fotografado. Esperanto kaj movado
7. interŝanĝas librojn.

N-ro 191.
La mainova esperantisto Prof. D-ro P. Kirjuŝin deziras korespondi pri la 
temoj de filozofio, sociologio kaj literaturo kaj interŝanĝi la librojn kun ĉiuj 
dezirantoj. Krom Esperanto oni povas uzi la lingvojn rusa, pola, ĉeĥa, gerrnana, 
angla, franca, hispana, itala, bulgara kai portugala. Adreso: Prof. D-ro P. Kir- 
juŝin, Belorusskaja Sel-Hoz. Akademia, G o r y - G o r k i, B. S. S. R. Rusujo.



B
1. Lando kaj loko de la lernejo? 2. Speco de la lernejo?
3. Kiom da lernant(in)oj deziras korespondi? 4. Aĝo de la lernant(in)oj?
5. Ili deziras korespondi kun? 6. Ili deziras korespondi pri?
7. Nomo kaj adreso de la „peranto“, kiu aranĝos la korespondado-aferon?

NB. Al 2 estas nepre necese diri, kiu estas la grado de la koncerna lernejo, ĉar la 
korespondado funkcios nur inter iom egalinstruitaj lernantoj.

Al 3. Nepre necese!
Al 4. Vidu al 2.!
Al 5. Kie la lernantoj ne elektas korespondantojn el speciala lando, oni simple diru 

„kun ĉiuj landoj**.
Al 6. Verŝajne specialaj deziroj estos konstateblaj nur dum la korespondado mem.

N-ro 135.
Ĉeĥoslovakio. 1. Ceska Skai ice 2. burĝa (pii alta popollernejo 3. 15 gelefn- 
antoj 4. 11—15 5. ĉiuj landoj 6. ĉio interesa — interŝanĝo de p. m. kaj p. k.
7. instruisto August Adam. N-ro 306. Ĉeska Skalice.

N-ro 136.
Ĉeĥoslovakio. 1. Jilemniqe 2. realgimnazio l 5-a klaso 3. 1 lernanto 4. 16
5. samaĝa anglo aŭ franco 6. iu ajn temo (interŝanĝas poŝtkartojn kaj -mark- 
ojn) 7. Antonin Ŝimunek, N-ro 187, Jilemnice.

N-ro 137.
Ĉeĥoslovakio. 1. Modrany ap. Praha 2. popollernejo l 5-a klaso 3. 1 lern- 
anto 4. 11 5. ĉiulandaj knaboj 6. vivo, kutimo kaj Judoj de gelernantoj (inter- 
ŝanĝas ii. p.) 7. Oldrich Vite'k, N-ro 183, Modrany.

N-ro 138.
Ĉeĥoslovakio. 1. Dubi-Vrapice 2. burĝa lernejo l 2-a klaso 3. 1 lernantino
4. 13 5. ĉiulandaj infanoj 6. iu ajn temo (interŝanĝas ii. p.) 7. Alice Kloudova, 
N-ro HO, Dubi-Vrapice.

N-ro 139.

Germanujo. 1. Sohulheim Blcyerheide 2. popollernejo 3. 30 lernantoj 4. 12—14
5. eŭropaj lernantoj (ekster germanaj kaj nederlandaj), sed prefere neeŭropaj
6. diversaj temoj (interŝanĝas ii. p. kaj -markojn) 7. Frato Ansgar Marzahn, 
Sohulheim Bleyerheide, Post Kohlscheid bei Aachen.

N-ro 140.

Germanujo. 1. Dobeln (Saksujo) 2. popollernejo 3. ? geknaboj 4. 12—13 
5. samaĝaj eksterlandaj gelernantoj 6. ĉiutagaj temoj per p. i. aŭ ieteroj 7. in- 
struistino Hildegard Czerwenka, AJbertstr. 22,1, Dobeln i. Sa.

N-ro 141.
Germanujo. 1. Niederschona (Saksujo) 2. popollernejo 3. 4 lernantoj 4. 13 
5. ĉiuj fremdaj landoj 6. geografiaj aĵoj 7. instruisto Karl Schmidt, Nieder- 
schona i. Sa.

N-ro 142.
Saardistrikto. 1. Neunkirchen (Saar) 2. kurso de supera liceo 3. 8 lernantinoj
4. 15—19 5. ĉiuj landoj 6. ĉio interesa 7. Oberschullehrerin Lisbeth Witt-
mann, ()berlyzeum, Neunkirchen (Saar).

N-ro 143.
Rusulo. 1. Kuvŝinovo, Oktjabrskaja 15 (Smolenska lando) 2. 1 lernantino 4. 12
5. gelernantoj samaĝulaj (sufiĉe sciantaj Esperanton) 6. diversaj temoj 7. Mario 
Golubova (adreson vidu supre).



c
Skemo ne povas esti starigata, ĉar la deziroj estos tre diversaj. En ĉi tiu rubriko 
oni anoncu siajn dezirojn, ordigante la sciigojn laŭeble same kiel en skemo A aŭB.

N-ro 17.
1. Mateus de Gouveia 2. komerca komizo 3. 19 4. a) Rue 5 de Octu- 
bre, 19 b) Funchal d) Insulo Madeira 5. tutmondaj gesamideanoj 6. iu ajn 
temo.

N-ro 18.
1. Vittorio Marcone 2. ? 3. 25 4. a) Via Nicolo Sardi 6 b) Varazze
c) Savona d) Italujo 5. ĉiuj landoj 6. lingvoj, stenografio aŭ aliaj klerigaj 
temoj.

N-ro 19.
1. Waiter Doedens 2. teknikisto 3. 21-jara 4. b) Dorsten c) Westfalen
d) Germanujo 5. tutmondaj gesamideanoj 6. iu ajn temo.

Noto pri antaŭaj numeroj:

N-ro 22 de rubriko B (Listo 2) ne -plu deziras korespondadon, ĉar ne plu ekzistas 
Esp.-instruo.

Pri ĉio, kio rilatas la Korespondo-Oficejon, turnu vin nur al: 
D-ro Dietterle, Leipzig W. 31, Seumestr. 10, 

aŭ sub ties adreso al: F-ino M. M o e 1 k e .

Personoj, kiuj ne povas aboni IPR-n kaj deziras regule havigi al si la listojn de 
nia JKoresipondo-Oficejo. bonvolu anonci sin rekte ĉe la sekretariino de „Kunlabor- 
ado“ (f-ino Moelke, Stindestrasse 12, B e r 1 i n - S t e g 1 i t z, Germanujo). La 
anoncoj por la listoj estas senpagaj. Sed por neabonantoj de IPR estas necese, ke 

ifi pagu 1 germanan markon, por 1 jaro pro la sendokostoj.

Se vi ankoraŭ bezonas la antaŭajn listojn, bonvolu ilin mendi. Sendu al ni 
adresojn de interesatoj el la kolegaro, al kiuj ni povas sendi la listojn!
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Universala Esperanto-Asocio 
celas i

Disvastigi la «««Soa d*  la lnternacia bdpifagvn 
E*p«r«ntec

^UJsdtigl la eĥup*ta)n  mnralaJn hal materiajn 
rilatojn Inter la homo) aaa dDaranca pri rasa, 
nacieco, religio a*  lingvo.

Krri internaciajn ssrrsja aseblajn do efaj bernaj, 
Mee intelekta) aŭ materiaj Interesoj Miae troas 
la limojn de Ula genta a*  lingva teritorio. 

KracMM inter riai membraj fortikan ligiton de 
•©Marece kaj disvolvigi Ce ili fo kompreson 
ppr fremdaj popoloj.

La Asocio eetas Mitrala rilate al rife1- nacieco 
afi politika. «onue

AJ /a mambro/; Membrokarton kaj kvarcantokdek- 
patan Jarlibron kno la adresoj do la Bategita j, 
±“*•  

AJ li Jlsmbrv-Abonsntolt Krom tio la guston 
•Kaperanto* 1, lnternacia Morgane do la Esper> 
antistoj, ken artikoloj literatora!, sciencaj, 
teknikaj kaj precisaj informe! psi la movado.

AJ Is SnMMumtej; Krom M«J dokumentoj, kiojn 
ricevas Membro-Abonanto, premion konstet- 
anten el la Esperanto-literaturo.

Cin aUtfato rajtas erarigi senpage korespondan 
anonceton nunfoje on la gaseto •Esperanto*,  
kaj postulaa nur modestan kotlson 

de 5 Fr. por Mombro, do 123*  Fr. por Membro- 
Abonanto kaj do 25 Fr. svisa valoro por 
Membro-Snbtenanto.

Universala Esperanto-Asocio 
l Tour de rile, Genlve (Svislando)

Gekolegoj, 
sendu adresojn 

de varbendaj geinstuistoj 
al la administranto!

Tage-anoj, kiuj vizitos la Parizan 
kongreson, t 
tuj al la sekretario de TAGE, k-o 
Goldberg, Oetzch ĉe Leipzig, Im 

Lumbsdi 14» Germ.

• b VI 1

ih J

Premioj por varbado!
Por ĉia NOVE VARBITA abonanto de IPR vi ricevos ‘A de Ia 

sendita abonkotizo en la jaro, kia sekvas al la abonjaro.
Ekzemple, se vi varbas 2 NOVAJN abonantojn por 19 3 2 kaj

nsendis la abonkotizojn kun Ia koncerna informo al la administranto 
de IPR, vi havos krediton de K dolaro (% abonkotizo) ĉe IPR por 
1933.

Kiu varbas kvar NOVAJN abonantojn por 193 2, ricevos sen- 
pagan jarkolekton 19 3 3 de IPR.

Do ni konkuru en intensa varbado! 
PROPRA PROFITO! — PROGRESIGO DE L’ MOVADO!

Korespondado.

La «Esperanta Studento14 kiu estas al- 
donata al ĉina gazeto «La Studento44 
(Adreso P. CL Kesto 1332, Shanghai, 
China), volonte deziras sciigi la vivon 
de ĉieaj studentoj individuaj aŭ grupaj, 
kaj dankas pro ĉies klopodo rekompence 
per kartoj kun bildoj de ĉinaj vidindaĵoj.

Varbu anoncojn por IPR t
Por viaj klopodoj vi ricevos procentojn! 
Postulu la tarifon de la administranto!

Kiu tuj sendas sian abonon, 
helpas al plua kresko de IPR!



Io tute nova
estas la dua parto de 1’Heroldo-vortaro:

la Esperanto - enciklopedieto
Ofte la esperantistoj, speciale la novaj, sentis la mankon de tia libro. 
En la lingvoj Esperanto—gerrnana ĝi enhavas la plej gravajn faksojn 
el ja Esperanto-movado: Universalaj kongresoj, organizaĵoj, Esper- 
anto-revuoj, datoj pri la familio Zamenhof, membroj de la Esperanto- 
Akademio, Esperanto-verkoj kaj verkistoj, gvidantoj de la Esperanto- 
movado, aŭtoroj de mondlingvoj k. m. a., krome klara skemo pri la 
organizaĵoj de la tuta Esperanto-movado. — Sed ne malpli valora? 
estas la du aliaj partoj de la Heroldo-vortaro: la Esperanta—germana 
kaj la germana—Esperanta. Ambaŭ partoj estas tre ampleksaj, spe- 
ciale la Esperanta—germana, kiu enhavas ĉiujn oficialajn vortojn. — 
Ciuj tri partoj en unu volumo (131 paĝoj) kostas gmk. 1.25, plus send- 
kostoj. Ciu parto estas ankaŭ unuope havebla
la l-a parto kostas gmk. 0.55 
la 2-a parto kostas gmk. 0.35« 
la 3-a parto kostas gmk. 0.65 plus 10% por sendkostoj.

Mendu ĉe „Heroldo de Esperanto", Koln, Brtisseler Str. 94

ea

estas la plej nova granda verko de

K. KALOCSA*
entenanta senvelkajn florojn el la poezioj angla, bulgara, ĉeĥa. ĉina, egipta, 
estona, finna, franca, germana, greka, hebrea, hispana, hungara, itala, 

japana, latina, nederlanda, pola, portugala, rumana, rusa. sveda.

Interpretite per perfekta formo, mirinda trasento 
kaj enlula vortmuziko estas en la libro poemoj de:

Faraono Ahn-Aton. Rejto Salomon, Horatius, Catullus, Anakreon, St. Francisko 
de Assisl, Sappho, Walter von der Vogelweide, Dante, Lope de Vega, Ron- 
sard, Chaucer, Shakespeare, Milton, Spenser, Keats, Shelley, Goethe, Schiller, 
Helne, Lenau, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Victor Hugo, Verhaeren, 
Vrchllckv, Mlcklewicz, Vazov, Ll-Tai-Po, Petftfi, Ady, Hltomaro, Curajuki, 
Puŝkin Lermontov, Strindberg, Henriette Roland Holst, Stecchettl, Carduccl, 

Leopardi, Camoens, Under, Semper kaj cetera].

La volumo, 13.5X20 cm. granda, 352 paga sur 
unuaranga papero, en duonleda bindo kostas uson- 
ajn dolarojn 2.20. Aldonu 10*/*  por sendkostoj.

Eldonis LITERATURA MONDO, Budapest IX, Mester-u. 53, V. 7. Mendu de 
la eldonejo, de la reprezentantoj de LITERATURA MONDO aŭ de la seriozaj 

esperantistaj librovendejoj.

Preso: Heroldo de Esperanto, Koln, Brŭsseler Str.94, Germ.


